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Μοναδικό διεθνώς τεστ από την 
Αλεξανδρούπολη εντοπίζει την 

παγκρεατική βλάβη στον διαβήτη

Η ABCureD, spinoff  του Δημοκρίτειου, αναπτύσσει ένα 
καινοτόμο εργαλείο για έγκαιρη διάγνωση, εξατομικευμένη 

διαχείριση και πρόληψη της νόσου
� 16

Υποψήφια δήμαρχος Ορεστιάδας 
η Μαρία Γκουγκουσκίδου

Η δημοτική σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του 
Δήμου ανακοίνωσε την εκ νέου  υποψηφιότητά της. Πως διαμορφώνεται 

εως τώρα το τοπίο για τον δήμο του Βορ. Έβρου
� 5

Μνημόνιο Ελλάδας-
Βουλγαρίας μέσα στον 

Ιανουάριο για τον 
αγωγό Μπουργκάς - 

Αλεξανδρούπολη 

Η ενεργειακή κρίση «ξαναζω-
ντανεύει» το ξεχασμένο έργο 
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Στα αζήτητα τα 
ακίνητα της Ενωμένης 
Κλωστοϋφαντουργίας 

και στη Θράκη 

Η λίστα των προς εκποίηση βιο-
μηχανικών ακινήτων της ΕΝΚΛΩ 
περιλαμβάνει τα πρώην εργοστά-

σια της κλωστοϋφαντουργίας 
σε Νάουσα, Ροδόπη, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη, Θέρμη  
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Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των Αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των 
Νανόκυκνων στο Δέλτα Έβρου  Νανόκυκνων στο Δέλτα Έβρου  

Απώλεια: Αποχαιρετισμός Απώλεια: Αποχαιρετισμός 
στην αγαπημένη  αλεξανδρουπολίτισσα στην αγαπημένη  αλεξανδρουπολίτισσα 
Ολγα Γκιούρδα  Ολγα Γκιούρδα  

Κορονοϊός: Θλιβερές ελληνικές 
πρωτιές σε θανάτους ηλικιωμένων 

και κρούσματα
Σοκαριστικά στοιχεία αποκαλύπτει η έκθεση του ECDC 

για την πορεία της πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
θλιβερές πρωτιές της Ελλάδας μέσα από γραφήματα 186 
νέους θανάτους από κορονοϊό ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ μόνο 

την προηγούμενη βδομάδα
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Με απόφαση Τράπεζας 
καταργούν το ΑΤΜ στην 

κεντρική πλατεία του Τυχερού 
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�  3,4  3,4
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Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης: 
«Το παραδοσιακό 
τραγούδι είναι 
η ταυτότητά μας…»

● Δυσαναπλήρωτο το κενό που άφησε πίσω του ο Θρακιώτης μουσικός 

●  Σήμερα το μεσημέρι το ‘τελευταίο αντίο’ στην Καρωτή Διδυμοτείχου

●  Θυμόμαστε από το αρχείο της ΓΝΩΜΗΣ τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2006 
στον Βασίλη Κάργα 

� 8
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ε. Λασκαράκης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Εκδότης-∆ιευθυντής
Μάνος Λασκαράκης
Υπεύθυνος Ύλης
Γ. Πανταζίδης
Σύμβουλος Έκδοσης
Γιάννης Λασκαράκης
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
∆. Μπένδρελης

Υπεύθυνη ∆ιαφημίσεων 
και Λογιστηρίου
Χρύσα Γρηγοριάδου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Πλησίον στρατοπέδου «Ιωάννου»
Τηλέφωνα
2551024222, 2551029888 
Fax
2551080606

Κωδικός 1793
email
gnomi@gnomionline.gr 
efimerida-gnomi@hotmail.com
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ετήσια ιδιωτών  €100
∆ήμων-∆ημοτικών διαμ/των €200
Τραπεζών-Οργανισμών  €200
Ανώνυμες Εταιρίες  €200

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Tελικοί μειοδότες δημοπρασιών: 
€0,50/χιλιοστό
2. N.Π.∆.∆., OTA: €0,20/χιλιοστό
3. N.Π.I.∆. (A.E.): €0,26/χιλιοστό
Xειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι 
δεν επιστρέφονται. Eνυπόγραφα κεί-
μενα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τη 
θέση της Eφημερίδας.

Τακτικοί συνεργάτες: 
Θεόδωρος Ορδουμποζάνης, ∆ημή-
τρης Μακροδημόπουλος, Γιώργος 
Αναγνωστόπουλος, Αγγελική, ∆ελη-
γιάννη, Λευτέρης Χαβιαράς, Ανδρέ-
ας Καφετζής, Σμαρώ Τσοκαταρίδου, 
Νικόλαος Παπανικολόπουλος, Λεω-
νίδας Σκερλετόπουλος, Γιώτα Αγαπη-
τού, Μενέλαος Μαλτέζος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1556
O καταστροφικότερος σεισμός 
στην ανθρώπινη ιστορία πλήττει 
την επαρχία Σαντζί της Κίνας, με 
αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 
830.000 άνθρωποι.

1867
Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 
7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 
πλήττει την Κεφαλονιά (4 Φεβρου-
αρίου με το νέο ημερολόγιο), με 
εκατοντάδες νεκρούς και μεγάλες 
καταστροφές. Σκοτώνονται 224 
άνθρωποι και καταρρέουν 2.612 
σπίτια.

1897
Τούρκοι άτακτοι, γνωστοί και ως 
Βασιβουζούκοι, πυρπολούν χωριά 
της περιοχής των Χανίων και προ-
βαίνουν σε βιαιοπραγίες εναντίον 
των κατοίκων τους.

1956
Οι κύπριοι μαθητές απέχουν από τα 
μαθήματά τους, σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για τις συλλήψεις συμμαθη-
τών τους που διαδήλωναν υπέρ της 
ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

2004
Ο πρώην πρωθυπουργός και επίτι-
μος πρόεδρος της Νέας ∆ημοκρα-
τίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, 
ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την 
ενεργό πολιτική. Είχε εκλεγεί για 
πρώτη φορά βουλευτής το 1946, 
σε ηλικία 28 ετών.

2016
Περισσότεροι από 100.000 πρό-
σφυγες και μετανάστες έχουν ήδη 
φτάσει φέτος στην Ελλάδα και την 
Ιταλία, ανακοινώνει ο ∆ιεθνής Ορ-
γανισμός Μετανάστευσης (∆ΟΜ). 
Σε αυτούς περιλαμβάνονται του-
λάχιστον 97.325 που έχουν φτά-
σει στα ελληνικά νησιά και 7.507 
στην Ιταλία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1780
Γεώργιος Καραϊσκάκης, ήρωας της 
Ελληνικής Επανάστασης. εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι πυροβολήθηκε 
από «φίλιο» χέρι. (Θαν. 23/4/1827)

ΘΑΝΑΤΟΙ
1973
Αλέξανδρος Ωνάσης, γιος του έλ-
ληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση. 
(Γεν. 20/4/1948)

Ταξίδι στην ιστορία με "όχημα" τη ΓΝΩΜΗ

Σαν Σήμερα

Πήρε φωτιά η τιμή της βενζίνης …. 
202
IAN
2011

Την ξέφρενη ανοδική πορεία τους συ-
νεχίζουν οι τιμές των καυσίμων στη χώ-
ρα μας, με την αμόλυβδη να έχει σπάσει 
προ πολλού το φράγμα του 1 ευρώ και 
60 λεπτών, ξεπερνώντας, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις και το 1,70. Ο Έβρος δεν θα 
μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση σ’ αυ-
τό το γαϊτανάκι, με αποτέλεσμα, μέσα σε 
διάστημα λίγων μηνών, η μέση τιμή των 
υγρών καυσίμων να ξεπερνά σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις και τα 20 λεπτά! Ένα 
από τα βασικότερα στοιχεία που προκα-
λούν εντύπωση είναι οι μεγάλες αποκλί-
σεις τιμών από περιοχή σε περιοχή, όχι 
απλώς εντός του ίδιου νομού, αλλά κι 
εντός της ίδιας πόλης, ακόμη και της ίδιας 
διεύθυνσης! Είναι χαρακτηριστικό πως 
σε πρατήριο της Αλεξανδρούπολης, βρί-
σκει κανείς την αμόλυβδη προς 1,60 το 
λίτρο, ενώ σε άλλο πρατήριο, λίγα μέτρα 
πιο κάτω, θα χρειαστεί να πληρώσει 1,7

Ο καιρός σήμερα
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Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, οι αρκουδίτσες στο καταφύγιο του Αρκτούρου στη Φλώρινα, κουράστηκαν 
και είπαν να πάρουν έναν υπνάκο! Παραδοσιακά η Σάσα και η Αλεξάνδρα (στη φωτογραφία), οι αχώριστες 
"γιαγιάδες" του Κέντρου Προστασίας, που ήρθαν από το Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης, ήταν από τις πρώτες 
αρκούδες που αποσύρθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες, το τελευταίο διάστημα είχαν περιορισμένη κινητικότητα και 
περνούσαν λίγο χρόνο έξω και τον περισσότερο στις φωλιές τους. Όλες οι αρκούδες πάντως φέτος απόλαυσαν 
τους καρπούς οξιάς που μάλιστα φέτος είχαν αυξημένη παραγωγή! Το Κέντρο Προστασίας θα ανοίξει και πάλι 
για το κοινό τον Μάρτιο.

Μια απαλλαγή από τον ΦΠΑ 
για φρούτα, λαχανικά, προϊό-
ντα σιτηρών και φυτικά έλαια 
θα μπορούσε να σημαίνει ετή-
σια εξοικονόμηση περίπου τεσ-
σάρων δισεκατομμυρίων ευρώ 
για τα νοικοκυριά.  

Ν. ΜΕΣΝΕΡ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΟΣΠ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Είπαν

Στόχος μας είναι ο τουρι-
σμός να φέρει περισσότερες 
δουλειές και να δημιουργή-
σει περισσότερο εισόδημα για 
όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι 
το όραμά μας για φέτος. Και 
πιστεύω ότι μπορούμε να το 
πετύχουμε. 

Δ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ
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Μικρογνωμικά

«Έφυγε» στα 92 της η 
Όλγα Γκιούρδα…. Η Αλεξαν-
δρούπολη αποχαιρετά έναν 
ξεχωριστό, έναν σπουδαίο 
άνθρωπο. Μια γυναίκα που 
άφησε το δικό της δυναμικό, 
έντονο, στίγμα στην κοινω-
νική ζωή του τόπου.

Αγωνίστρια μέχρι τέλους, 
παρούσα σε όλα τα μικρά 
και μεγάλα γεγονότα της 
Αλεξανδρούπολης, της πό-
λης που τόσο αγάπησε.

Ταγμένη στην αριστε-
ρά, δεν έλειψε από καμία 
μάχη, πολιτική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική, σε όλη τη 
μακρά πορεία της γεμάτης ζωής της… 
Πίστευε και αγωνιζόταν για έναν καλύ-
τερο κόσμο που θα έχει στο επίκεντρο 
τον άνθρωπο

Εργάστηκε ως λογίστρια και ασχο-
λήθηκε με τον συνδικαλισμό. Επι σει-
ρά εκλογικών αναμετρήσεων υποψή-
φια δημοτική σύμβουλος, εκλεγμένη 
σε συνοικιακά συμβούλια της δεκαετί-
ας του 80. Διετέλεσε υποψήφια με τον 
ΣΥΝ σε εκλογικές αναμετρήσεις για το 
ελληνικό κοινοβούλιο.

Κατέθετε συχνά τις απόψεις της, επί 
παντός επιστητού, μέσα από τις σελίδες 
της εφημερίδας μας.Έδινε το «παρών» 
σε εκδηλώσεις, συνεδριάσεις δημοτι-
κών συμβουλίων, διαδηλώσεις, με τις 
τοποθετήσεις της να είναι πάντα εύ-
στοχες. Όλοι την άκουγαν με ενδια-
φέρον την κυρία Όλγα, ακόμη κι όσοι 
διαφωνούσαν μαζί της και όλοι τη θαύ-
μαζαν για το πόσο δυναμική και ακού-
ραστη ήταν.

Γ.Π.

Βουλγαρία: Εκλογές για πέμπτη φορά 
μέσα σε δύο χρόνια

Dentist pass: Έρχονται δωρεάν 
οδοντιατρικές εξετάσεις για παιδιά 
τον Μάρτιο

Το Υπουργείο Υγείας για πρώτη φορά 
προχωρά στην υλοποίηση προγράμματος 
δωρεάν προληπτικής οδοντιατρικής φρο-
ντίδας, στα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Έτσι 
στόχος του υπουργείου Υγείας είναι από 
τον Μάρτιο οι γονείς να έχουν τη δυνα-
τότητα να κλείνουν ραντεβού σε οδοντί-
ατρο της επιλογής τους κάνοντας απλά 

χρήση του νέου voucher Dentist Pass. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο 
οδοντιατρείο όπου θα γίνεται:

-Έλεγχος της στοματικής υγιεινής του 
παιδιού - -Φθορίωση δοντιών - Καθαρι-
σμός- -Ενημέρωση και οδηγίες στοματι-
κής υγιεινής στα παιδιά και στους γονείς 
- Πώς θα λαμβάνουν οι γονείς το νέο 
voucher -Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία 
χορήγησης του voucher «Dentist Pass», 
οι γονείς θα πρέπει να κάνουν τα παρα-

Η Βουλγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη 
με νέες εκλογές, τις πέμπτες στη χώρα 
σε δύο χρόνια, αφού το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα εγκατέλειψε σήμερα τα σχέδια 
για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Οι Σοσιαλιστές, οι οποίοι είχαν την 
τρίτη και τελευταία ευκαιρία να σχη-
ματίσουν υπουργικό συμβούλιο μετά 
τις ατελέσφορες εκλογές στις 2 Οκτω-
βρίου, δήλωσαν ότι έκαναν μια σοβαρή 
προσπάθεια να συγκεντρώσουν υπο-
στήριξη, θέτοντας σαφείς εθνικές προ-
τεραιότητες, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η Βουλγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη 
με πολιτική αστάθεια μετά τις μαζικές 
διαδηλώσεις του 2020 κατά της δια-
φθοράς. Στο μεγαλύτερο μέρος των 

δύο τελευταίων ετών η χώρα κυβερ-
νάται από υπηρεσιακές κυβερνήσεις 
τεχνοκρατών καθώς δεν έχει καταστεί 
δυνατό να σχηματισθεί ένας σταθερός 
κυβερνητικός συνασπισμός.

Γ.Π.

κάτω βήματα:
Ένας εκ των δύο γονέων υποβάλλει 

αίτηση για την έκδοση της κάρτας χρη-
ματοδότησης μέσω του gov.gr ή μέσω 
των ΚΕΠ στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
του Προγράμματος. Έπειτα η κάρτα θα 
αποθηκεύεται στο ψηφιακό πορτοφόλι 
του κινητού του δικαιούχου γονέα και θα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα POS όλων 
των οδοντιατρείων. Κάθε voucher που 
θα ενεργοποιείται θα έχει ισχύ έξι μήνες.

 
Αναμένονται μειώσεις στους 
λογαριασμούς ρεύματος

Θετικά φαίνεται να είναι τα νέα για χι-
λιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, εφό-
σον αναμένονται μεγάλες μειώσεις στους 
λογαριασμούς ρεύματος, λίγο πριν την 
ανακοίνωση των τιμολογίων από τους 
παρόχους για τον μήνα Φεβρουάριο.

Μεγάλες φαίνεται να είναι οι μειώσεις, 
που θα «δούν» οι πολίτες στην Ελλάδα 

στους λογαριασμούς ρεύματός τους το 
Φεβρουάριου.

Αν και εξακολουθεί να επικρατεί αστά-
θεια στις ενεργειακές αγορές, οι οιωνοί 
- μάλλον - είναι καλοί, μιας και αναμένε-
ται εντυπωσιακή πτώση των τιμολογίων, 
ως επακόλουθο της αποκλιμάκωσης των 
τιμών στη χονδρική πώληση. 

Συγκεκριμένα, η μέση χονδρική πώλη-
ση διαμορφώνεται:

•  Φυσικό Αέριο: 66 ευρώ, κατά 41% 
χαμηλότερη από τον Δεκέμβρη.

•  Τιμή Ρεύματος: 193 ευρώ, κατά 30% 
χαμηλότερη από τον Δεκέμβρη. 

Έτσι, λοιπόν, με τα εν λόγω δεδομέ-
να, εκτιμάται, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ότι 
η τιμή λιανικής της κιλοβατώρας θα «αγ-
γίξει» τα 30 λεπτά, με τις επιδοτήσεις να 
ψαλιδίζονται ανάλογα, ώστε η τελική τι-
μή για τους οικιακούς καταναλωτές να 
διατηρηθεί στα 16 λεπτά.

«Έφυγε» η αγαπημένη μας Όλγα Γκιούρδα... 
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Έχουν περάσει σχεδόν 30 
χρόνια από την πρώτη φο-
ρά που Ελλάδα και Βουλγα-
ρία υπέγραψαν συμφωνία συ-
νεργασίας για την κατασκευή 
ενός αγωγού πετρελαίου που 
θα συνέδεε το βουλγαρικό λι-
μάνι του Μπουργκάς με την 
Αλεξανδρούπολη. Το έργο -που 
προέβλεπε τη μεταφορά ρωσι-
κού πετρελαίου- πέρασε από 
«σαράντα κύματα», προκάλεσε 
σφοδρές αντιδράσεις και τελικά 
«θάφτηκε» από τη Βουλγαρία, 
που επικαλέστηκε περιβαλλο-
ντικούς λόγους.

Τώρα, η Βουλγαρία επιθυ-
μεί την αναβίωσή του και μά-
λιστα με ταχείς ρυθμούς. Στην 
αποκλειστική συνέντευξη που 
παραχώρησε στο newmoney 
μετά τα εγκαίνια της μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής με φυσι-
κό αέριο στην Αλεξανδρούπο-
λη, ο υπηρεσιακός υπουργός 
Ενέργειας της Βουλγαρίας Ρό-
σεν Χριστόφ αποκάλυψε ότι το 
σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας 
αναμένεται να υπογραφεί μέσα 
στον Ιανουάριο.

«Έχουμε συζητήσει και κα-
ταλήξει σε συμφωνία με τον 
Έλληνα υπουργό Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, Κώστα Σκρέ-
κα», μας είπε. «Πολύ σύντομα- 

πιθανότητα έως το τέλος του 
μήνα- θα υπογράψουμε ένα 
Μνημόνιο για τον αγωγό Αλε-
ξανδρούπολη- Μπουργκάς, που 
θα μεταφέρει πετρέλαιο στα 
βουλγαρικά διυλιστήρια. Είναι 
ένα παλιό σχέδιο, που στο πα-
ρελθόν είχε στόχο να εξάγει 
προς την Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες προϊόντα ρωσικού πε-
τρελαίου από τα βουλγαρικά 
διυλιστήρια.

Τώρα, το σχέδιο αναβιώνει 
με αντίστροφη πορεία, για τη 
μεταφορά μη ρωσικού πετρε-
λαίου προς τα διυλιστήρια της 
Βουλγαρίας. Το Μνημόνιο θα 
προβλέπει τη συγκρότηση μί-
ας κοινής ομάδας εργασίας, η 
οποία θα αναλάβει τη μελέτη 
και ανάλυση των εκτιμήσεων 
για το έργο αυτό, ώστε να επι-
σπευστεί η κατασκευή του αγω-
γού. Εκτιμούμε ότι οι εργασίες 
κατασκευής του αγωγού Αλε-
ξανδρούπολης – Μπουργκάς 
θα ξεκινήσουν σε 1-2 χρόνια 
και ότι ο αγωγός θα τεθεί σε 
λειτουργία, πιθανόν, σε 3-4 
χρόνια».

Στόχος της βουλγαρικής κυ-
βέρνησης είναι να βάλει και πά-
λι σε λειτουργία τα διυλιστήρια 
της Lukoil. Στην ερώτηση αν η 
κατασκευή ενός αγωγού πετρε-

λαίου έχει νόημα σε μία εποχή 
μετάβασης προς την πράσινη 
ενέργεια, ο Βούλγαρος υπουρ-
γός Ενέργειας είναι κατηγορη-
ματικός:

«Η πράσινη μετάβαση απαι-
τεί ενδιάμεσα στάδια», τονίζει. 
«Δεν μπορούμε να “πετάξουμε” 
από τον άνθρακα στην καθαρή 
ενέργεια. Για να πετύχουμε την 
ενεργειακή μετάβαση, πρέπει 
να πετύχουμε καταρχάς ενερ-
γειακή ασφάλεια. Και απαιτού-
νται χρόνια για να αναπτυχθούν 
οι απαραίτητες υποδομές. Για 
αυτό είναι πολύ σημαντικό να 
ξεκινήσουμε άμεσα την προ-
ετοιμασία αυτών των υποδο-
μών, που έχουν μακροχρόνιο 
ορίζοντα».

Εταίροι, όχι 
ανταγωνιστές

H Βουλγαρία είναι ο τρίτος 
μεγαλύτερος εξαγωγέας ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ευρώ-

πη. Πέρυσι η χώρα σημείωσε 
εξαγωγές -ρεκόρ, που άγγιξαν 
τα 14 TWh. «Παρόλα αυτά δεν 
καταφέραμε να καλύψουμε το 
σύνολο της ζήτησης στην περι-
οχή», σημειώνει ο Ρόσεν Χρι-
στόφ. «Οι εκτιμήσεις μας είναι 
ότι αυτή η ζήτηση θα αυξη-
θεί και αυτό απαιτεί γρήγορες 
επενδύσεις σε υποδομές».

Για τον λόγο αυτόν, η Βουλ-
γαρία «βλέπει» στην Ελλάδα 
έναν πολύτιμο σύμμαχο. «Η 
ενεργειακή κρίση απαιτεί κοι-
νές προσπάθειες», τονίζει. «Οι 
ιστορικά στενές σχέσεις μετα-
ξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας 
γίνονται πλέον όλο και πιο 
σημαντικές. Οι δύο χώρες συ-
νεργαζόμαστε σε ένα ευρύ φά-
σμα έργων. Ενώσαμε τις προ-
σπάθειές μας στο πλαίσιο της 
ΕΕ για τη σταθεροποίηση της 
αγοράς φυσικού αερίου- με την 
επιβολή του πλαφόν στην τιμή 
του φυσικού αερίου.

Συνεργαζόμαστε για το έργο 
του FSRU που εγκαινιάστηκε 
στην Αλεξανδρούπολη, καθώς 
η Βουλγαρία κατέχει 20% του 
έργου. Στηρίζουμε το έργο της 
ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλά-
δας – Αιγύπτου, το οποίο θεω-
ρούμε ένα στρατηγικό μέσο για 
την προμήθεια καθαρής ενέρ-
γειας στην Ευρώπη.

Και τώρα καλωσορίζουμε 
την κατασκευή της μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό 
αέριο στην Αλεξανδρούπολη. 
Αυτή η μονάδα θα συμβάλλει 
στη σταθεροποίηση της αγοράς 
ενέργειας της περιοχής, παρέ-
χοντας ενεργειακή ασφάλεια 
όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
όπου η ζήτηση για ηλεκτρική 
ενέργεια αυξάνεται κάθε χρό-
νο. Είναι ένα σημαντικό μετα-
βατικό βήμα για την επίτευξη 
οικονομιών με ουδέτερο ισο-
ζύγιο άνθρακα».

Καθώς η Ελλάδα διεκδικεί 
αυξημένο μερίδιο στην εξαγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας προς 
τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά 
και της κεντρικής Ευρώπης, ρω-
τήσαμε τον Βούλγαρο υπουργό 
Ενέργειας αν βλέπει τη χώρα 
μας ως πιθανό ανταγωνιστή.

«Είμαστε ξεκάθαρα εταί-
ροι, με κοινή γεωγραφική θέ-
ση και κοινές απόψεις για το 
πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί 
η παρούσα κρίση», μας απά-
ντησε. «Επίσης, μοιραζόμαστε 
τις ίδιες απόψεις για το πώς θα 
αναπτυχθεί η ενεργειακή αγορά 
στην περιοχή. Η στρατηγική των 
δύο χωρών ακολουθεί την ίδια 
γραμμή. Μαζί μπορούμε να πε-
τύχουμε πολύ περισσότερα ως 
εταίροι, παρά ως ανταγωνιστές. 
Συνεργαζόμαστε σε διαφορετι-
κές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα 
θα παραμείνει σημαντικός εταί-
ρος της Βουλγαρίας τα επόμενα 
χρόνια», διαβεβαίωσε.

Μνημόνιο Ελλάδας-Βουλγαρίας 
μέσα στον Ιανουάριο για τον αγωγό 
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
ΡΟΣΕΝ ΧΡΙΣΤΟΦ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ 
Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ «ΒΛΕΠΕΙ» ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 
ΣΥΜΜΑΧΟ                

Η ενεργειακή κρίση «ξαναζωντανεύει» το 
ξεχασμένο έργο 

Η Νομαρχιακή Επιτρο-
πή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτι-
κή Συμμαχία Έβρου με οδύ-
νη και σεβασμό, αποχαιρετά 
την εμβληματική φυσιογνω-
μία της Αριστεράς, την αιώ-
νια αγωνίστρια και μέλος του 
κόμματος, συντρόφισσα Όλγα 
Γκιούρδα. 

Η Όλγα Γκιούρδα έφυγε σε 
ηλικία 92 ετών και αν μια λέ-

ξη την συνοδεύει πάντα αυτή 
θα είναι η λέξη αγωνίστρια. 

Αγωνίστρια από τα μα-
θητικά της χρόνια , συμμε-
τείχε στους αγώνες για την 
απελευθέρωση των Φερρών 
από τους Γερμανούς κατα-
κτητές, μέχρι και στις εκλο-
γές του 2019 που έδωσε τη 
μάχη πάντα για την αριστερά 
και τον ΣΥΡΙΖΑ, διακινώντας 
ψηφοδέλτια. 

Στη διάρκεια της ζωής της 
γνώρισε διώξεις και διακρί-
σεις όπως όλοι οι αριστεροί, 
αλλά το ηθικό της και ο αγω-
νιστικός της χαρακτήρας δεν 
κάμφθηκαν ποτέ.

Παρούσα και ενεργή πά-
ντα και στα τοπικά ζητήματα 

της Αλεξανδρούπολης, συμ-
μετείχε ενεργά ως εκλεγμέ-
νη στα δημοτικά συμβούλια 
με προτάσεις και κριτικές πα-
ρατηρήσεις.

Συμμετείχε επίσης στα 
εθνικά ψηφοδέλτια του Συ-
νασπισμού ως υποψήφια για 
το ελληνικό κοινοβούλιο. 

Αφοσιώθηκε στον αγώνα 
για την απελευθέρωση των 
γυναικών και την υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων της γυ-
ναίκας.

Οι λέξεις Δημοκρατία, 
Ελευθερία, Δικαιοσύνη, Ισό-
τητα, Άνθρωπος, για την Όλ-
γα δεν αποτελούσαν απλά λέ-
ξεις ή έννοιες αλλά την ίδια 
της τη ζωή! 

Όλες και όλοι εμείς που 
γνωρίσαμε και συναντηθήκα-
με με την Όλγα θα τη θυμό-
μαστε  πάντα με ένα κόκκινο 
γαρύφαλο και την Αυγή στο 
χέρι, με δυναμικό και αιχμηρό 
λόγο υπέρ της αριστεράς, του 
καθημερινού αγώνα που όλοι 
έπρεπε να δίνουμε και θα την 
έχουμε ως πρότυπο για τους 
μελλοντικούς μας αγώνες. 

Καλό σου ταξίδι συντρό-
φισσα Όλγα. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας 
συλλυπητήρια στους οικείους 
της.

Νομαρχιακή Επιτροπή  ΣΥΡΙ-
ΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία 
Έβρου 

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και βαθύ σεβασμό 
την αγωνίστρια της Αριστεράς Ολγα Γκιούρδα»
Ανακοίνωση της 
Νομαρχιακής 
Επιτροπής του 
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία Έβρου
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Η δημοτική σύμβουλος και 
επικεφαλής της μείζονος αντι-
πολίτευσης του Δήμου και ης 
παράταξης «Ορεστιάδα Τόπος 
να Ζω» Μαρία Γκουγκουσκί-
δου μέσω του δελτίο ειδήσεων 
του ΘράκηΝΕΤ, το βράδυ της 
Πέμπτης δημοσιοποίησε την 
απόφασή της να θέσει εκ νέου 
υποψηφιότητα για δήμαρχος. 

Άλλωστε και στo Ράδιο 
Έβρος, στην πρώτη δημόσια 
εμφάνισή της σε μέσο μαζικής 
ενημέρωσης μετά από μακρά 

αποχή – στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στις 11 Νοεμβρί-
ου 2022 στην εκπομπή Εβρο-
σκόπιο – η επικεφαλής της πα-
ράταξης “Δήμος Ορεστιάδας | 
Τόπος Να Ζω” είχε ξεκαθαρίσει 
με σαφήνεια την πρόθεσή της, 
δηλώνοντας: “Υπηρετώ την το-
πική αυτοδιοίκηση, υπηρετώ 
τους δημότες. Είμαι άνθρωπος 
αυτοδιοικητικός. Πιστεύω πά-
ρα πολύ στην τοπική αυτοδιοί-
κηση, αυτή είναι που μπορεί να 
βελτιώσει την καθημερινότητα 

των πολιτών και τη ζωή τους”.
Υπενθυμίζεται πως είναι η 

τρίτη φορά που η κ. Γκουγκου-
σκίδου επιχειρεί να αναλάβει 
τη διοίκηση του Δήμου Ορε-
στιάδας και, συμπερασματικά, 
μέχρι στιγμής οι δεδηλωμένες 
υποψηφιότητες είναι επισήμως 
τρεις: του νυν δημάρχου Βα-
σίλη Μαυρίδη, του επικεφαλής 
της Δημοτικής Επαναφοράς 
Χρήστου Καζαλτζή και – από 
σήμερα – της Μαρίας Γκου-
γκουσκίδου.

Ξεκάθαρη πρόθεση υποψη-
φιότητας, ωστόσο, έχει δηλώ-
σει ήδη από το περασμένο κα-
λοκαίρι και η Αυτόνομη Κίνηση 
Πολιτών «Είναι στο Χέρι μας», 
όπου όμως, αναμένεται να επι-
σημοποιηθεί εάν θα παραμείνει 
επικεφαλής της και θα είναι εκ 
νέου υποψήφιος δήμαρχος, ο 
Σάκης Παπανδρέου. 

Υποψήφια δήμαρχος Ορεστιάδας 
η Μαρία Γκουγκουσκίδου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ                 

Θα είναι η τρίτη φορά που η κ. 
Γκουγκουσκίδου επιχειρεί να αναλάβει τη 
διοίκηση του Δήμου Ορεστιάδας 

Το τελευταίο διάστημα δεχόμα-
στε μηνύματα από διάφορες αιμο-
δοσίες της χώρας ότι υπάρχει έλ-
λειψη μονάδων αίματος.

Η έλλειψη επηρεάζει άμεσα τους 
συμπολίτες μας που είναι ομόζυγοι 
για την μεσογειακή αναιμία και η 
ζωή τους στηρίζεται στην μετάγγι-
ση ερυθροκυττάρων.

Οι αιμοδοσίες αναγκάζονται να 
αναβάλουν την ημερομηνία μετάγ-
γισης ή να τους μεταγγίζουν με μία 
μονάδα και να τους ξανακαλούν για 
την μετάγγιση της δεύτερης αλλά-

ζοντας αναγκαστικά το προγραμμα-
τισμό της ζωής των ίδιων και των 
συγγενών τους.

 Σας παρακαλούμε να ενημερώ-
σετε το κοινό σας για τις προγραμ-
ματισμένες αιμοληψίες της κινητής 
μονάδας αιμοληψιών της Υπηρεσί-
ας Αιμοδοσίας Αλεξανδρούπολης 
«η Αγάπη πάει παντού» της επόμε-
νης εβδομάδας.

Παρασκευή 26  Ιανουαρίου 
2023 στις Καστανιές  στον χώρο 
της Βιβλιοθήκης  9 με 13:30.

Σάββατο 28  Ιανουαρίου 2023 
στην Αλεξανδρούπολη στο Νομαρ-
χείο στην παραλία απέναντι από τον 
Φάρο. 8:30-13:30.

Για το προσωπικό της υπηρεσίας 
αιμοδοσίας

Γεώργιος Μαρτίνης
Αιματολόγος

Ανακοινώνεται η 
μετακίνηση κινητής 
μονάδας αιμοληψιων 23 
με 29 Ιανουαρίου Η απαξίωση της περιφέρειας και δη των ακριτικών πε-

ριοχών συνεχίζεται . Με απόφαση διοίκησης της τράπε-
ζας Αlpha bank, το Τυχερό θα στερηθεί του αυτόματου 
μηχανήματος ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) που υπάρχει 
και εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, εδώ και 20 
χρόνια στην κεντρική του πλατεία….

Και παρά τις ενέργειες ανακοπής της απόφασης από 
τον Αντιδήμαρχο Τυχερού Δημήτρη Δαρούση, η διοίκηση 
της Τράπεζας δεν πήρε πίσω την απόφασή της…

Όπως ενημερώνει ο κ. Δαρούσης, “στην κεντρική πλα-
τεία του Τυχερού για 20 χρόνια περίπου λειτουργεί αυ-
τόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων (ΑΤΜ) της πα-
λιάς Εμπορικής τράπεζας και της σημερινής Αlpha bank.

Τέλος του προηγούμενου έτους λάβαμε ένα email στο 
Δήμο Σουφλίου από την τράπεζα η όποια μας ενημερώ-
νει ότι θα σταματήσει η λειτουργία του ΑΤΜ Τυχερού στο 
τέλος του μηνός Ιανουαρίου 2023.

Έστειλα έγγραφο στο οποίο αναφέρω τους λόγους δι-
ατήρησης του ΑΤΜ στην περιοχή και σήμερα έλαβα την 
απάντηση της τράπεζας, η οποία εμμένει στην απόφασή 
της και την αποδίδει στην μικρή συνναλακτική κίνηση πα-
ραθέτοντας σχετικό πίνακα.

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά οι μικρό κοινωνίες του 
ακριτικού Έβρου μπαίνουν στην λογική των αριθμών και 
όχι στη λογική της συγκράτησης του πληθυσμού , με-
τά και την τελευταία απογραφή η οποια περιγράφει την 
πραγματική κατάσταση στην περιοχή μας”.

Με απόφαση Τράπεζας καταργούν 
το ΑΤΜ στην κεντρική πλατεία 
του Τυχερού

Η απαξίωση της ενδοχώρας 
του Έβρου συνεχίζεται ... 

Αλεξανδρούπολη: 
SOS για μονάδες 
αίματος



Η ΓΝΩΜΗ
23  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  20236   ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αν και οι εκποιήσεις των πε-
ριουσιακών στοιχείων, κυρί-
ως ακινήτων, της πτωχευμένης 
Ενωμένης Κλωστοϋφαντουρ-
γίας έχουν επαναληφθεί αρκε-
τές φορές τα τελευταία χρόνια 
και σε τιμές εκκίνησης σημαντι-
κά μειωμένες, συγκριτικά με τις 
αρχικές, το επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον είναι ανύπαρκτο. Το εγχεί-
ρημα των πλειστηριασμών ανα-
μένεται να επαναληφθεί την 1η 
Μαρτίου, οπότε έχει προγραμ-
ματιστεί να εκποιηθεί προς πε-
ρίπου 90.000 ευρώ ακίνητο 43 
στρεμμάτων που βρίσκεται στη 
βιομηχανική περιοχή της Σκύ-
δρας στην Πέλλα. Παρότι η τιμή 

εκκίνησης για το συγκεκριμένο 
ακίνητο έχει μειωθεί κατά τρία 
τέταρτα συγκριτικά με τη μέση 
τιμή των εκτιμήσεων των πιστο-
ποιημένων εκτιμητών, παραμέ-
νει εξαιρετικά αμφίβολο εάν θα 
υπάρξει υπερθεματιστής.

Αυτή τη στιγμή η λίστα των 
προς εκποίηση βιομηχανικών 
ακινήτων της ΕΝΚΛΩ περιλαμ-
βάνει τα πρώην εργοστάσια της 
κλωστοϋφαντουργίας στη Νά-
ουσα, στη Ροδόπη, στην Κομο-
τηνή, στην Αλεξανδρούπολη και 
τη Θέρμη. Ο σύνδικος πτώχευ-
σης της ΕΝΚΛΩ αναζητεί αγο-
ραστές και για τον εξοπλισμό 
της, για τον οποίο στο παρελ-

θόν έχει υπάρξει ενδιαφέρον 
από χώρες, όπως το Μπανγκλα-
ντές και η Αίγυπτος, αλλά λόγω 
γραφειοκρατικών κωλυμάτων 
η διαδικασία δεν προχώρησε.

Όπως προβλέπει ο πτωχευ-
τικός νόμος, περιουσιακά στοι-
χεία για τα οποία δεν υπάρχει 
υπερθεματιστής σε διαδοχικούς 
πλειστηριασμούς περνούν στην 
ιδιοκτησία του Δημοσίου. Αυ-
τός ο κίνδυνος υπάρχει και για 
τα assets της ΕΝΚΛΩ, που τέ-

θηκε σε πτώχευση τον Ιούλιο 
του 2012. 

Η επαναλειτουργία των κλω-
στηρίων και των εκκοκκιστηρίων 
της ΕΝΚΛΩ φερόταν να αποτε-
λούσε προτεραιότητα για την 
προηγούμενη κυβέρνηση, που 
είχε στηρίξει τις προσδοκίες για 
την επαναλειτουργία της βιομη-
χανίας στην ύπαρξη του fund 
Aiglon, του οποίου ο νόμιμος εκ-
πρόσωπος είχε συλληφθεί, δικα-
στεί και αθωωθεί το φθινόπω-

ρο του 2017. Το συγκεκριμένο 
fund, με έδρα το Λουξεμβούργο, 
φερόταν να διαθέτει επενδυτι-
κό σχέδιο ύψους 100 εκατ. ευ-
ρώ για την επαναλειτουργία της 
κλωστοϋφαντουργίας. Ωστόσο, 
δεν κατάφερε ποτέ να παίξει 
τον ρόλο του «λευκού ιππότη», 
να αγοράσει μέσω πλειστηρια-
σμού τον εξοπλισμό και τα ακί-
νητα της ΕΝΚΛΩ με στόχο την 
επαναλειτουργία της.

Με τα δεδομένα αυτά, όσοι 

παρακολουθούν τις εκποιήσεις 
βιομηχανικών ακινήτων έχουν 
στραμμένη την προσοχή τους 
στον προγραμματισμένο για την 
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου πλει-
στηριασμό των περιουσιακών 
στοιχείων μιας άλλης εταιρείας, 
της Κλωστήρια Θράκης. Κι αυτό 
επειδή, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, εκτιμάται ότι θα υπάρξει 
υπερθεματιστής.
Καθημερινή 

Στα αζήτητα τα ακίνητα της Ενωμένης 
Κλωστοϋφαντουργίας και στη Θράκη 

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΝΚΛΩ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, ΣΤΗ ΡΟΔΟΠΗ, 
ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΗ               

Την 1η Μαρτίου θα εκποιηθεί για μία ακόμη 
φορά ακίνητο της εταιρείας

ειδήσειςσύντομες ΡΟΔΟΠΗ ΔΡΑΜΑ

Στην Καβάλα θα βρεθεί την Πέ-
μπτη 26 Ιανουαρίου ο Δημή-
τρης Κουτσούμπας στο πλαί-
σιο περιοδείας στην περιοχή. 
Στο πρόγραμμα της παρουσί-
ας του Γενικού Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ 
περιλαμβάνεται σύσκεψη με δι-
άφορους φορείς προκειμένου 
να εκθέσουν τα προβλήματα 
και τα ζητήματα που θέλουν 
να συζητηθούν.

Στην ανάπλαση της πλατείας του 
οικισμού Φαναρίου κοντά στο λι-
μάνι προχωρά ο δήμος Κομοτηνής 
προκηρύσσοντας ανοικτό ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό. Πρόκειται για έρ-
γο που στοχεύει στην «Αναβάθμιση 
και βελτίωση της ελκυστικότητας 
και προσβασιμότητας του κοινό-
χρηστου χώρου στον οικισμό του 
Φαναρίου έργο προϋπολογισμού 
μελέτης 477.258,08€ (με ΦΠΑ). 

ΞΑΝΘΗ

Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντά-
χθηκε το έργο αποκατάστα-
σης/αναστήλωσης των τριών 
μικρών μεταβυζαντινών εκκλη-
σιών σε Μεταξάδες, Παλιού-
ρι και Αλεποχώρι, όπως ανέ-
φερε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας 
η προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Έβρου, Δόμνα 
Τερζοπούλου. Η εξασφάλιση 
της χρηματοδότησης του έρ-
γου υπογράφηκε την Τετάρ-
τη (18/01) από το Υπουργείο 
Πολιτισμού.

Τον κουμπαρά που είχε τοποθετήσει η 
φιλοζωική «Αδέσποτοι Φίλοι Ξάνθης» 
στο pet shop Κιβωτός έκλεψαν δύο νε-
αροί, αρπάζοντας ένα διόλου ευκατα-
φρόνητο ποσό που είχε συγκεντρωθεί 
προκειμένου να αγοραστούν τροφές για 
τα αδέσποτα. Μάλιστα, η κάμερα ασφα-
λείας που υπάρχει μέσα στο κατάστημα 
κατέγραψε πεντακάθαρα τα πρόσωπα 
των νεαρών δραστών.

Την συνεργασία του με το 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μή-
κους Δράμας, ανακοίνωσε το 
Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών 
του Βερολίνου. Οι συζητήσεις 
μεταξύ των δύο φορέων διήρ-
κησαν δύο περίπου χρόνια και 
η κοινή για την Ελληνική Ταινία 
αγάπη των δύο πλευρών κα-
τέληξε στην συμφωνία. Η πα-
ρουσία του ΦΤΜΜ Δράμας θα 
αφορά στην διοργάνωση μίας 
συνεδρίας «Κινηματογραφο-
θεραπείας».

 Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων, Γιάννης Μαρκιανός υπογράμμισε 
στην ΕΡΤ  ότι η οικοδομική δραστηριότητα 
στο νησί φαίνεται ότι βρίσκεται σε έξαρση 
καθώς μετά τα δύο χρόνια του κορονοϊού 
που είχαν επιβραδύνει κάποιοι τις ταχύτη-
τές τους και ανέμεναν, σήμερα με νέες οικο-
δομικές άδειες και αρκετές αγοραπωλησίες 
από αλλοδαπούς φέρνουν μια κατάσταση 
έντονης ανοικοδόμησης.

ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 

ΘΑΣΟΣ
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Εξαρθρώθηκε, έπειτα από 
επιστάμενη και μεθοδική έρευ-
να αστυνομικών του Τμήματος 
Διαχείρισης Μετανάστευσης 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης, πολυμελής 
εγκληματική οργάνωση με δι-
αρκή και δομημένη δράση, τα 
μέλη της οποίας με διακριτούς 
ρόλους ενέχονται σε πολλές 
περιπτώσεις προώθησης πα-
ράτυπων μεταναστών στην ελ-
ληνική επικράτεια από τα ελ-
ληνοτουρκικά σύνορα έναντι 
χρηματικής αμοιβής.

Δικογραφίες
Σύμφωνα με ανακοίνωση 

της αστυνομίας, πρόκειται για 
έντεκα (11) άτομα (8 ημεδα-
ποί – 3 αλλοδαποί) ηλικίας 23 
έως 41 ετών, επτά (7) εκ των 
οποίων συνελήφθησαν και σε 
βάρος τους σχηματίσθηκε δι-
κογραφία για συγκρότηση δι-
εθνούς εγκληματικής οργά-
νωσης με σκοπό τη μεταφορά 
– προώθηση παράτυπων αλ-
λοδαπών στο εσωτερικό της 
χώρας, από την οποία προέ-
κυψε κίνδυνος ζωής, καθώς 
και νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες. 
Επιπλέον, πέραν των προανα-

φερόμενων μελών ταυτοποι-
ήθηκαν τα στοιχεία δέκα (10) 
ακόμη ατόμων (5 ημεδαποί – 
5 αλλοδαποί) – εμπλεκομένων 
στην ίδια υπόθεση.

Σε κρύπτες
Οπως προέκυψε από την 

αστυνομική έρευνα, η εν λό-
γω οργάνωση δραστηριοποιεί-
ται στην προώθηση παράτυπων 
μεταναστών στο εσωτερικό της 
χώρας, τόσο με τη χρήση οχη-
μάτων, τα οποία έχουν υποστεί 
τροποποιήσεις και στα οποία 
έχουν κατασκευαστεί ειδικά 
διαμορφωμένες κρύπτες για 
τη μεταφορά των μεταναστών, 
όσο και με συνήθη φορτηγά με 
μεγάλη χωρητικότητα αλλά και 
με αυτοκίνητα.

Αναλυτικότερα, διαπιστώ-
θηκε ότι μέλος της οργάνωσης 
που βρίσκεται στην Τουρκία, 
προωθεί μη νόμιμους αλλοδα-
πούς στην ελληνική επικράτεια, 
μέσω των ελληνοτουρκικών 
συνόρων στο νομό Έβρου, οι 
οποίοι στη συνέχεια επιβιβά-
ζονται σε οχήματα που ενερ-
γούν κατ’ εντολή ενός εκ των 
συλληφθέντων (37χρονος), με 
κύριο προορισμό τη Θεσσαλο-
νίκη, όπου οι αλλοδαποί οδη-

γούνται σε προσωρινά κατα-
λύματα – χώρους απόκρυψης 
που βρίσκονται στην ευρύτερη 
περιοχή του Νομού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 

οχήματα μεταφοράς, συνο-
δεύονται από έτερα οχήματα 
– προπομπούς με σκοπό την 
ενημέρωση για τυχόν σημεία 
αστυνομικών ελέγχων, ενώ για 

τη μεταφορά του κάθε αλλο-
δαπού η εγκληματική οργάνω-
ση εισέπραττε από 2.000 έως 
4.000 ευρώ.

Από τη διενεργηθείσα έρευ-
να, πρόεκυψε ότι η οργάνωση 
από τις αρχές Αυγούστου 2022 
μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου 
2023, πραγματοποίησε συνο-
λικά (11) περιπτώσεις διακίνη-
σης, κατά τις οποίες μεταφέρ-
θηκαν συνολικά τουλάχιστον 
(155) παράτυποι μετανάστες, 
με εκτιμώμενο οικονομικό όφε-
λος τουλάχιστον (300.000) ευ-
ρώ.

Στο πλαίσιο συντονισμέ-
νης επιχείρησης που πραγμα-
τοποιήθηκε από αστυνομικούς 
της επιληφθείσας Υπηρεσίας 
με τη συνδρομή έτερων δυ-
νάμεων της Διεύθυνσης Αλ-
λοδαπών Θεσσαλονίκης, στις 
19-01-2023 σε περιοχές των 
Νομών Θεσσαλονίκης και Πέλ-
λας, εντοπίστηκαν και συνελή-
φθησαν τα επτά (7) μέλη της 
οργάνωσης, ενώ πραγματο-

ποιήθηκαν επτά (7) έρευνες σε 
οικίες και δύο ) σε συνεργεία 
αυτοκινήτων, κατά τις οποίες 
κατασχέθηκαν:

• (13) οχήματα, εκ των οποί-
ων (3) Ι.Χ.Φορτηγά με ειδικά 
διαμορφωμένη κρύπτη και ένα 
(1) όχημα ειδικού τύπου (πυρο-
σβεστικό) με ειδικά διαμορφω-
μένη κρύπτη,

• Πλήθος τηλεφωνικών και 
ηλεκτρονικών μέσων,

• (2) συσκευές γεωεντοπι-
σμού (GPS),

• Το χρηματικό ποσό των 
(860) ευρώ και

• Μικροποσότητα ακατέρ-
γαστης κάνναβης

Οι συλληφθέντες, με τη δι-
κογραφία που σχηματίσθηκε 
σε βάρος τους, θα οδηγηθούν 
στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Για εμπλοκή στην ίδια υπό-
θεση κατηγορούνται άλλα δέ-
κα άτομα που περιλαμβάνοντα 
στην δικογραφία. Οι συλλη-
φθέντες οδηγούνται στην αρ-
μόδια Εισαγγελική Αρχή.

Συλλήψεις μετά από εξάρθρωση σπείρας 
για μεταφορά μεταναστών στον Έβρο

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
21 ΑΤΟΜΑ – ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ 
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ           

 Διαπιστώθηκε η παράνομη μεταφορά 
τουλάχιστον 15 αλλοδαπών, με το 
εκτιμώμενο οικονομικό όφελος να ξεπερνά 
τις 300.000 ευρώ 

«Πρέπει να δοθεί ένα σή-
μα γενναίας επένδυσης στο 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με 
σοβαρή αναβάθμιση αποδο-
χών, ένα πολυετές πλάνο 
προσλήψεων, έναν μηχανι-
σμό αυτόματης αναπλήρω-
σης όσων αποχωρούν λόγω 
συνταξιοδότησης και έξτρα 
κίνητρα για τις δομές υγείες 
όπου οι προκηρύξεις βγαί-
νουν άγονες», δήλωσε στην 
ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρώην 
υπουργός Υγείας και Τομε-
άρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Αν-
δρέας Ξανθός, με αφορμή 
την ερώτηση που κατέθεσε 
μαζί με τους βουλευτές ΑΜΘ 

του κόμματος, για τα κενά 
στην Παιδιατρική Κλινική 
και τη Μονάδα Νεογνών 
του νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης. Ο κ. Ξανθός 
χαρακτήρισε «πάρα πολύ 
δύσκολη τη συγκυρία στο 
σύστημα υγείας, τόσο λό-
γω της λειτουργικής κατάρ-
ρευσης πάρα πολλών δημό-
σιων δομών, ιδιαίτερα στην 
επαρχία, όσο και εξαιτίας της 
εξουθένωσης του ανθρώπι-
νου δυναμικού του συστή-
ματος» και συμπλήρωσε ότι 
«όλο το Σύστημα Υγείας εί-
ναι σε μεγάλη αποδιοργάνω-
ση, εξαιτίας της γραμμής που 

ακολουθεί η κυβέρνηση». 
Όσον αφορά το θέμα της 
ερώτησης που κατέθεσαν οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, υπο-
γράμμισε ότι «σήμερα στην 
Παιδιατρική του νοσοκομεί-
ου Αλεξανδρούπολης υπηρε-
τεί το 50% των γιατρών που 
είναι αναγκαίοι για να έχει 
αξιόπιστη φροντίδα ο παι-
δικός πληθυσμός της ΑΜΘ». 
Καταλήγοντας, εξήγησε ότι 
με την ερώτηση που κατα-
τέθηκε από τον ίδιο και τους 
βουλευτές όλων των νομών 
της ΠΑΜΘ, «αναδεικνύεται 
το έλλειμμα που υπάρχει και 
η ανάγκη να αντιμετωπίσει 
επειγόντως το Υπουργείο την 
κατάσταση, με μία προκήρυ-
ξη όλων των κενών οργανι-
κών θέσεων». 

«Στην Παιδιατρική του Νοσοκομείου Αλεξ/πολης 
υπηρετεί το 50% των γιατρών που είναι αναγκαίοι»
Δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο πρώην 
υπουργός Υγείας και Τομεάρχης Υγείας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός
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Στον τόπο καταγωγής του, 
στην Καρωτή Διδυμοτείχου, 
θα κηδευτεί σήμερα, Δευτέ-
ρα 23 Ιανουαρίου, στις 12 το 
μεσημέρι, ο Θρακιώτης μου-
σικός της παράδοσης, Καρυο-
φύλλης Δοϊτσίδης, που πέθα-
νε την περασμένη Πέμπτη, σε 
ηλικία 93 ετών. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η  
εξόδιος ακολουθία θα τε-
λεστεί στην εκκλησία Αγίου 
Γεωργίου της Καρωτής και 
η ταφή του στα κοιμητήρια 
του χωριού. Ο Καρυοφύλλης 
Δοϊτσίδης, παρότι από τα τέ-
λη της δεκαετίας του ’60 εί-
χε φύγει από την Καρωτή και 
είχε εγκατασταθεί στην Αθή-
να, επέστρεφε στο χωριό του 
κάθε καλοκαίρι, για μεγάλα 
διαστήματα, μέχρι το τέλος 
της ζωής του. 

«Κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητήσει ότι ήταν ένας από 
τους μεγαλύτερους καλλιτέ-
χνες της θρακιώτικης μου-
σικής», δήλωσε στην ΕΡΤ 
Ορεστιάδας, ο πρόεδρος της 
κοινότητας Καρωτής, Στρά-
τος Τζιογγίδης, σημειώνοντας 
πως «υπάρχει πολύ μεγάλη 
συγκίνηση στους κατοίκους 
του χωριού». Ο ίδιος ανέφε-
ρε ότι «ήταν επιθυμία του Κα-
ρυοφύλλη Δοϊτσίδη να τα-
φεί στην Καρωτή», ενώ τόνισε 
ότι «όσο ήταν εν ζωή και στα 
διαστήματα που διέμενε στο 
χωριό, ήταν πάντα πολύ ευ-
χάριστος, μιλούσε και πειρα-
ζόταν με όλους του συγχω-
ριανούς του». 

Ο κ. Τζιογγίδης ανέφερε, 
τέλος, πως θα έπρεπε στο κτί-
ριο του Πολιτιστικού Συλλό-
γου του χωριού, που ως χώ-
ρος έχει πάρει εδώ και χρόνια 
το όνομα του Καρυοφύλλη 
Δοϊτσίδη, να δημιουργηθεί 
ένα σημείο ανοιχτό στο κοι-
νό, στο οποίο θα βρίσκονται 
συγκεντρωμένα αντικείμενα 
και γενικότερα υλικό που σχε-
τίζεται με τους μεγάλους μου-
σικούς του κατάγονται από 
την Καρωτή, οι οποίοι διέ-
πρεψαν καλλιτεχνικά και κα-
ταξιώθηκαν.

«Το παραδοσιακό 
τραγούδι είναι η 
ταυτότητά μας…»

Ο Καριοφύλλης Δοϊτσί-
δης είχε παραχωρήσει συνέ-
ντευξη στο Βασίλη Κάργα τον 
Ιούλιο του 2006, την οποία 

αναδημοσιεύουμε, ως ελάχι-
στη απότιση φόρου τιμής στη 
μνήμη και την προσφορά του:

Είναι ένας από τους πιο 
γνωστούς Θρακιώτες τραγου-
διστές με πενηντάχρονη συ-
νεχή παρουσία και προσφορά 
στην παραδοσιακή μουσική 
της χώρας μας. Ο Καρυοφύλ-
λης Δοϊτσίδης με το έργο του 
έχει διασώσει δεκάδες τρα-
γούδια της Θράκης κι έχει δι-
αδώσει σε όλον τον κόσμο τη 
μουσική της.

Από μικρό του άρεσε ιδιαί-
τερα το θρακιώτικο τραγούδι 
και διάλεξε το ούτι για να εκ-
φραστεί. Το 1950, σε ηλικία 
20 χρονών, αγόρασε από τα 
Λάβαρα το πρώτο ούτι του. 
Την ίδια χρονιά έμαθε να το 
κουρδίζει σωστά  κοντά στον 
Αρμένη δεξιοτέχνη μουσικό 
και ψάλτη Σαρκίζ και στον 
λαϊκό οργανοπαίχτη  Γιάν-
νη Νταντή, στην Ορεστιάδα. 
Μαθαίνει μόνος του να παίζει 
παραδοσιακούς σκοπούς και 
τραγούδια της Θράκης δημι-
ουργώντας εισαγωγές και τα-
ξίμια. Οι πρώτες εμφανίσεις 
του γίνονται σε καφενεία του 
χωριού του, αργότερα παίζει 
σε πανηγύρια, αρραβώνες και 
γάμους, ενώ το 1969 ιδρύ-
ει το δικό του χορευτικό συ-
γκρότημα. Έχει συνεργαστεί 
με τη Δώρα Στράτου, τη Δό-
μνα Σαμίου, τη Μαρίζα Κωχ, 
τούς συνθέτες Χρήστο Λεο-
ντή, Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάν-
νη Μαρκόπουλο, έχει κάνει 
ενορχηστρώσεις για θεατρι-
κά έργα και  συμμετείχε σαν 
μουσικός  σε μια ταινία με τον 
Κώστα Βουτσά. 

«Το θρακιώτικο παραδο-
σιακό τραγούδι για μένα εί-
ναι έρωτας, είναι πάθος, εί-
ναι ολόκληρη η ζωή μου. 
Πιστεύω ότι όχι μόνο στο 
τραγούδι αλλά και σε ότι  κι 
αν κάνεις στη ζωή σου, πρέ-
πει να είσαι ερωτευμένος με 
τη δουλειά σου, για να μπο-
ρέσεις να αποδώσεις» λέει. 

-Έχετε καταγράψει 3.000 

τραγούδια της Θράκης. 

Πώς τα συγκεντρώσατε, 

γυρνώντας στα χωριά, μι-

λώντας με κατοίκους; 

Ακριβώς, έχω γυρίσει σε 
όλα τα χωριά και τις πόλεις 
της Θράκης, από το Ορμένιο 
μέχρι την Ξάνθη, κι έχω κα-
ταγράψει τα τραγούδια τους. 

Όταν ήμουν πιτσιρικάς γυρ-
νούσα στα χωριά του Δι-
δυμοτείχου και άκουγα τα 
τραγούδια αυτά που τα τρα-
γουδούσαν κυρίως οι γυναί-
κες, οι κοπέλες ή οι μεγάλες 
και  οι παντρεμένες .Όταν 
πήρα το ούτι κι ασχολήθηκα 
με το τραγούδι, έγραψα όσα 
τραγούδια μπόρεσα. Σε πολλά 
από τα τραγούδια της Θρά-
κης που ακούγονται σήμερα 
τις εισαγωγές τις έχω γράψει 
εγώ. Παράλληλα έχω γράψει 
και μόνος μου τραγούδια, πά-
λι γύρω από την παράδοση, 
όπως τα «Γιατί πουλίμ’ δεν 
κελαϊδείς», «Τώρα που ήρθε 
η άνοιξη», «Το Μαργούδι», 
«Λαλούν φλογέρες» και δε-
κάδες άλλα.

-Ποιο είναι το χαρακτηρι-

στικό γνώρισμα που έχει 

το θρακιώτικο τραγούδι σε 

σχέση με τα τραγούδια των 

άλλων περιοχών; 

Πρώτα- πρώτα εμείς στη 
Θράκη έχουμε πάρα πολλούς 
ρυθμούς. Δεν υπάρχει καμιά 
περιοχή που να έχει τους ρυθ-
μούς που έχει η Θράκη. Στα 
νησιά, την Πελοπόννησο, τη 
Ρούμελη γενικά, στο Μοριά, 
στην Ήπειρο, υπάρχουν  διά-
φοροι ρυθμοί, αλλά η Θρά-
κη έχει τους περισσότερους. 
Έχουμε ζωναράδικο, μπαϊ-
ντούσκα, συρτό, συρτό συ-
γκαθιστό, μαντιλάτο, τι δεν 
έχουμε! Πλούτος μεγάλος!

-Τι σε συγκινεί στο 
θρακιώτικο τραγούδι ; 

Η Θράκη είναι η πατρίδα 
μου. Με συγκινούν η ιστορία 
της, οι χοροί της, τα τραγού-
δια της. Έχουμε τραγούδια 
πονεμένα, χαρούμενα, στε-

νάχωρα. Τραγούδια που ανα-
φέρονται στη γέννηση, στο 
θάνατο, στη χαρά, στη λύπη. 
Όλα αυτά τα στοιχεία που έχει 
το θρακιώτικο τραγούδι με 
συγκινούν.

-Ποια τραγούδια νομίζετε 

ότι ταιριάζουν περισσότε-

ρο στη φωνή σας; 

Τα ζωναράδικα. Έχουν λε-
βεντιά. Όπως ο «Στέργιος», 
το «Ήταν πέντ’ έξι νταήδες», 
ο «Γιάννης δήμαρχος», όλα 
αυτά. Μ’ αρέσει το ζωναράδι-
κο περισσότερο απ’ τα άλλα.

-Πώς ήταν παλιά, όταν 

τραγουδούσατε στα πα-

νηγύρια και πώς είναι σή-

μερα;  Γλεντάει  το ίδιο ο 

κόσμος; 

Γλεντάει. Άλλο κέφι κάνεις  
όμως όταν πας σε ένα χωριό 
στο πανηγύρι,  να τρως, να πί-
νεις, να γλεντάς, να χορεύεις, 
κι αλλιώς είναι να δώσεις μια 
συναυλία μιάμιση ή δύο ώρες. 
Σήμερα δυστυχώς το παραδο-
σιακό γλέντι το έχουν πάρει 
στα χέρια τους άλλοι και έχει 
χάσει την ομορφιά που είχε 
κάποτε. Θυμάμαι παλιά χίλια 
άτομα σε ένα χωριό, έβλε-
πες τα τραπέζια γεμάτα. Ήταν 
το φαγοπότι, έτρωγε κανείς, 
έπινε, χόρευε, η πίστα ήταν 
ένα αλώνι μεγάλο στη μέση 
και χόρευε όλο το χωριό. Σή-
μερα δεν υπάρχει πια τέτοιο 
πανηγύρι.

-Τι όνειρο έχετε για το 

θρακιώτικο τραγούδι που 

είναι ακόμη απραγματο-

ποίητο; 

Τα όνειρά μου είναι πολλά. 
Πρώτα- πρώτα διατηρούσα 
από το 1980 και για 15 χρό-

νια το κέντρο «Θρακιώτικο 
Στέκι» στην Καλλιθέα ,όπου 
τραγουδούσα αποκλειστικά  
παραδοσιακά τραγούδια της 
Θράκης. Εδώ γλεντούσαν 
όλοι οι Θρακιώτες του λεκα-
νοπεδίου, αλλά και από άλλες 
περιοχές, γιατί το θρακιώτικο 
τραγούδι είναι κάτι το ξεχω-
ριστό, είναι αυτός ο ρυθμός 
που σε συνεπαίρνει. Δες το 
τραγούδι τα «Λιανοχορταρού-
δια». Το έμαθαν και το τρα-
γουδούν τώρα όλοι οι τρα-
γουδιστές. Αυτό το τραγούδι, 
όταν το έμαθα από τη γιαγιά 
μου, ήταν ένα απλό τραγου-
δάκι. Το πήρα, το χτένισα, το 
στόλισα, έβαλα τις εισαγωγές, 
το ντέρτι στο τέλος που βγαί-
νει. Καμαρώνω που το έργο 
μου προχωράει, αλλά και στε-
νοχωριέμαι γιατί το εκμεταλ-
λεύονται άλλοι.

-Έχετε δώσει πολλές συ-

ναυλίες στο εξωτερικό, 

στην Ευρώπη, τη Μέση 

Ανατολή, την Αμερική, τον 

Καναδά και την Αυστρα-

λία. Ποια ήταν η υποδοχή 

από τους μετανάστες της 

Θράκης;

Παντού, όπου έδινα συ-
ναυλίες, το κλίμα ήταν θερμό. 
Αλλά δεν θα ξεχάσω μια συ-
ναυλία στην Αυστραλία, ήταν 
κάτι το απίστευτο, κάτι που με 
συγκίνησε πολύ. Όταν τρα-
γουδούσαμε, έκλαιγαν όλοι. 
Επίσης, δεν θα ξεχάσω μια 
εμφάνισή μου στο Μέγαρο 
Μουσικής της Ολλανδίας. Η 
αίθουσα ήταν μεγάλη και γε-
μάτη κόσμο και η ατμόσφαιρα 
ήταν μοναδική.

-Τι σημαίνει το 
παραδοσιακό τραγούδι 

για μια χώρα; 
Η παράδοση, το παραδοσι-

ακό τραγούδι είναι η ταυτότη-
τα κάθε περιοχής Αν ξεχάσου-
με το δημοτικό μας τραγούδι,  
θα ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. 
Είναι τραγούδια που τα θαυ-
μάζεις, θαυμάζεις αυτούς που 
τα φτιάξανε τότε, ίσως και 
400 – 500 χρόνια πριν. 

-Τραγουδάτε χρόνια με τις 

δύο κόρες σας. Πώς μπή-

κανε στο τραγούδι, τους 

άρεσε το θρακιώτικο τρα-

γούδι;

Ναι, είναι η Θεοπούλα και 
η Αντριάννα. Γεννήθηκαν μέ-
σα στο τραγούδι. Βέβαια, πρέ-
πει να το έχεις και μέσα σου. 
Έχω και τέσσερα εγγόνια, 
γερά να είναι. Τα δύο έχουν 
ασχοληθεί με το παραδοσια-
κό τραγούδι.

-Τι τραγούδια λέτε μαζί 
με τις κόρες σας;

Θρακιώτικα παραδοσια-
κά, αυτά που ακούγανε από 
τη γιαγιά τους, από τη μα-
μά τους. Τα τραγούδια με τα 
οποία έχουν μεγαλώσει. Τρα-
γουδούν όμως και μακεδονι-
κά και νησιώτικα. 

-Επισκέπτεσαι καθόλου 
τον Έβρο; 

Το καλοκαίρι πάντα πηγαί-
νω στο χωριό μου. την Καρω-
τή. Το χειμώνα κατεβαίνουμε 
στην Αθήνα, λόγω της δου-
λειάς μας. Έχω το σπίτι μου 
στο χωριό, έχω το αμπέλι μου, 
έχω τα μελίσσια μου, έχω τα 
πάντα. Δεν καθόμαστε όμως 
μόνο στην Καρωτή. Η έδρα 
μας είναι εκεί, πάμε σε όλα 
τα χωριά πού μας καλούν για 
να τραγουδήσουμε.

Καρυοφύλλης Δοϊτσίδης: «Το παραδοσιακό 
τραγούδι είναι η ταυτότητά μας…»

ΔΥΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΟ ΤΟ ΚΕΝΟ 
ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥ Ο 
ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ – 
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΟ 
‘ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ’ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΩΤΗ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ    

Δείτε τη συνέντευξη που είχε 
παραχωρήσει το 2006 στη ΓΝΩΜΗ 
και τον Βασίλη Κάργα 
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Ο Νανόκυκνος είναι ο μικρό-
τερος από τα τρία είδη κύκνων 
που απαντώνται στην Ευρώπη. 
Αναπαράγεται κυρίως στην αρ-
κτική Τούνδρα την οποία εγκα-
ταλείπει το φθινόπωρο για να 
κατευθυνθεί στις περιοχές δι-
αχείμασής του. Στην Ελλάδα 
και το Δέλτα Έβρου είναι χει-
μερινός επισκέπτης και συνή-
θως σχηματίζει μικτά κοπάδια 
με τα άλλα δύο είδη κύκνων 
(Αγριόκυκνο και Βουβόκυκνο) 
που επίσης διαχειμάζουν στην 
Ελλάδα.

Οι πρώτες αφίξεις στην πε-
ριοχή μας γίνονται τον Οκτώ-
βριο, η κορύφωση παρατηρεί-
ται τους μήνες Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο ενώ μέχρι τα μέ-
σα Μαρτίου τα πουλιά εγκατα-
λείπουν το Δέλτα του Έβρου 
για τις περιοχές αναπαραγω-
γής τους.

Τόσο για την Ελλάδα όσο 
και για την ευρύτερη περιοχή, 
το Δέλτα είναι ο σημαντικότε-
ρος τόπος ξεχειμωνιάσματος 
για τον Νανόκυκνο. Το είδος 
παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη 
αύξηση του πληθυσμού του 
τα τελευταία δεκαπέντε χρό-
νια στο Δέλτα Έβρου. Από το 
2005 που παρατηρήθηκαν 30 
άτομα, 2.200 άτομα το 2010 
και 8.400 το 2016, το είδος 
παρουσιάζει γεωμετρική αύ-

ξηση χρόνο με το χρόνο. Τον 
περσινό χειμώνα υπήρξε ακό-
μη μια σημαντικότατη αύξηση 
καθώς καταμετρήθηκαν περί τα 
11.000 πουλιά στην περιοχή!

Ωστόσο, παρά την εκπληκτι-
κή αύξηση που παρατηρείται 
στην περιοχή μας, ο ευρωπα-
ϊκός διαχειμάζων πληθυσμός 
(πλην Ελλάδας) παρουσιά-

ζει ιδιαίτερα μεγάλη μείωση, 
την τελευταία εικοσιπενταε-
τία. Εκτιμάται ότι ο συνολικός 
αριθμός Νανόκυκνων που δια-

χειμάζει στην Ευρώπη έχει πέ-
σει κάτω από 15.000 άτομα 
(κατατάσσεται πλέον στην Κα-
τηγορία Κινδύνου “Vulnerable 

– Τρωτό”) από τα 29.000 που-
λιά το 1995.

Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέ-
ρουσες αυτές οι πληροφορίες 

που αν μη τι άλλο αποδεικνύ-
ουν ότι το Δέλτα είναι ένα κομ-
βικό σημείο για τα υδρόβια εί-
δη, μεταξύ των οποίων και οι 
Νανόκυκνοι, αρκετοί πληθυ-
σμοί των οποίων εξαρτώνται 
από αυτόν για την επιβίωσή 
τους. Πολύ ενδιαφέρον είναι 
και το γεγονός ότι οι Νανόκυ-

κνοι χρησιμοποιούν και την ελ-
ληνική και την τουρκική πλευρά 
του Δέλτα κατά τη χειμερινή 
τους παρουσία, καθώς η πρώ-
τη αποτελεί ένα ασφαλές κα-
ταφύγιο, κυρίως για κούρνια-
σμα, ενώ η δεύτερη μια περιοχή 
πλούσια σε τροφή, εξαιτίας των 
μεγάλων εκτάσεων με καλλιέρ-
γειες ρυζιού.

Στις πρόσφατες καταγραφές 
από το προσωπικό της Μονά-
δας Διαχείρισης Εθνικών Πάρ-
κων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, 
στα πλαίσια των εξειδικευμέ-
νων μετρήσεών της, ο πληθυ-
σμός των Νανόκυκνων στην 
περιοχή έφτασε τα 6.000 που-
λιά στα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ 
στα μέσα Ιανουαρίου ήταν πε-
ρίπου 7.500 πουλιά.

Ενδιαφέρον είναι και το γε-
γονός ότι το ποσοστό των νεα-
ρών πουλιών που καταγράφη-
καν το Δεκέμβριο ήταν περίπου 
9% ενώ αυξήθηκε σημαντικά 
στη μέτρηση του Ιανουαρίου 
και έφτασε το 15%. Αυτή η δι-
αφοροποίηση εξηγείται από το 
γεγονός ότι οι οικογένειες με 
μικρά ταξιδεύουν πιο αργά κα-
τά τη μετανάστευσή τους οπότε 
φτάνουν στους χώρους διαχεί-
μασης αργότερα.

Επιβεβαιώνεται λοιπόν από 
όλα τα παραπάνω για μια ακό-
μα φορά, ότι η ευρύτερη περι-
οχή του Δέλτα προσφέρει ένα 
ιδανικό συνδυασμό αφθονίας 
τροφής, ασφαλούς καταφυγίου 
και καιρικών συνθηκών για τη 
διαχείμαση των Νανόκυκνων, 
προσελκύοντας ολοένα και πε-
ρισσότερα πουλιά.

Αυξάνεται ο αριθμός των Νανόκυκνων 
στο Δέλτα Έβρου

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ              

7.500 πουλιά στην περιοχή μας στα μέσα 
Ιανουαρίου
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Ηχηρό καμπανάκι στην κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη που έχει 
σφυρίξει προ πολλού το τέ-
λος της πανδημίας αποτελεί 
η νέα επιδημιολογική έκθε-
ση του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) 
για την εξάπλωση του κορω-
νοϊού. Η χώρα μας έχει θλιβε-
ρή πρωτιά στην ΕΕ σε αύξηση 
κρουσμάτων, νοσηλειών ΜΕΘ 
και θανάτων ηλικιωμένων.

Συγκεκριμένα, στα στοι-
χεία που αφορούν την τε-
λευταία εβδομάδα καταγρα-
φής (έως 15 Ιανουαρίου), με 
ευρωπαϊκό μέσο όρο τα 161 
κρούσματα ανά 100.000 πλη-
θυσμού, η Ελλάδα έχει 691 
κρούσματα ανά 100.000 κα-
τοίκους και βρίσκεται στην 
πρώτη θέση.

Την ίδια στιγμή καταγρά-
φει μακράν τη χειρότερη 
επίδοση ανάμεσα σε όλα τα 
κράτη της ΕΕ στις νέες μο-
λύνσεις στα άτομα άνω των 
65 ετών, καθώς στην Ελλάδα 
καταγράφονται σχεδόν τρι-
πλάσια κρούσματα από τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο (942.5 
ανά 100.000 κατοίκους).

Έφτασε και στην Ελλάδα ο 

«'Ορθρος»: 186 νέους θα-

νάτους από κορονοϊό ανα-

κοίνωσε ο ΕΟΔΥ

Σύμφωνα με την νέα έκθε-
ση του ΕΟΔΥ για την εβδομά-
δα 02/2023 (09 Ιανουαρίου 
2023 – 15 Ιανουαρίου 2023), 
καταγράφονται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα κρούσμα-
τα (93) της νέας μετάλλαξης 
«Όρθρος», που «σαρώνει» τη 
Μεγάλη Βρετανία.

Την ίδια ώρα, αύξηση πα-
ρουσιάζει ο αριθμός των νέ-
ων διασωληνώσεων, με τους 
διασωληνωμένους ασθενείς 
να φτάνουν τους 147.

Το σύνολο των νέων ει-
σαγωγών ασθενών στα νο-
σοκομεία της επικράτειας 
για COVID-19 την εβδομάδα 
02/2023 ήταν 1.748 (+7% 
εβδομαδιαία μεταβολή), ενώ 
ο μέσος όρος των ημερήσιων 
εισαγωγών για την εβδομάδα 
ήταν 250.

Συνοπτικά την εβδομάδα 
02/2023:

Γριπώδεις συνδρομές (ανε-
ξαρτήτως παθογόνου)

✓ καταγράφηκε μείωση σε 
σχέση με την προηγούμενη 
εβδομάδα στην κοινότητα

✓ η μείωση αφορούσε σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη 
COVID-19

✓ η θετικότητα στο σύνο-
λο των ελεγχθέντων δειγμά-
των μειώθηκε σε σχέση με 
την προηγούμενη

εβδομάδα
✓ ο αριθμός των εισαγω-

γών για COVID-19 παρουσί-
ασε αύξηση

✓ ο αριθμός των νέων δι-
ασωληνώσεων παρουσίασε 
αύξηση

✓ ο αριθμός των ασθενών 
με λοίμωξη COVID-19 που 
νοσηλεύονται διασωληνωμέ-
νοι είναι 147

✓ καταγράφηκαν 186 θά-
νατοι με διάμεση ηλικία τα 84 
έτη (εύρος 44-102)

✓ η υπο-παραλλαγή ΒΑ.5 
εξακολουθεί να είναι η συ-
χνότερη υπο-παραλλαγή της 
Όμικρον

✓ το ποσοστό της υπο-πα-

ραλλαγής BQ.1.1 αυξήθηκε 
σε σχέση με τις υπόλοιπες 
υπο-παραλλαγές του στελέ-
χους ΒΑ.5

✓ μεταξύ των στελεχών 
BA.2, η συχνότερα αναγνωρι-
ζόμενη υπο-παραλλαγή είναι 
η BA.2.75 ακολουθούμενη 
από την υπο-παραλλαγή XBB

✓ η υπο-παραλλαγή 
XBB.1.5 έχει ανιχνευτεί συ-
νολικά σε 7 δείγματα

✓ η υπο-παραλλαγή 
CH.1.1 της ΒΑ.2.75 έχει 
ανιχνευτεί σε 93 δείγματα 
(εβδομάδα 43-εβδομάδα 52)

✓ η επιτήρηση του ιικού 
φορτίου στα αστικά λύματα 
έδειξε αύξηση της κυκλοφο-
ρίας του ιού SARSCoV2 σε 5 
από τις 7 περιοχές που ελέγ-
χθηκαν

Ιός της γρίπης
✓ η θετικότητα για γρίπη 

στην κοινότητα παρουσίασε 
μείωση

✓ καταγράφηκαν 5 νέα 

σοβαρά κρούσματα εργαστη-
ριακά επιβεβαιωμένης γρίπης 
τύπου Α, που

αφορούσαν νοσηλευόμε-
νους σε ΜΕΘ και 2 νέοι θά-
νατοι την εβδομάδα 02/2023

✓ συνολικά από την εβδο-
μάδα 40/2022 έως και την 
εβδομάδα 02/2023 νοση-
λεύτηκαν 46 άτομα με γρί-
πη σε ΜΕΘ και καταγράφη-
καν 12 θάνατοι ασθενών με 
εργαστηριακά επιβεβαιωμέ-
νη γρίπη

✓ συνολικά από την εβδο-
μάδα 40/2022 έως και την 
εβδομάδα 02/2023 ανιχνεύ-
τηκαν 238 δείγματα θετικά 
για ιούς γρίπης, εκ των οποί-
ων τα 235 (99%) ήταν στε-
λέχη τύπου Α και τα 3 (1%) 
ήταν στελέχη τύπου Β

✓ από τα 228 στελέχη τύ-
που Α, τα 220 (96,5%) τα-
ξινομήθηκαν στον υπότυπο 
Α(Η3Ν2) και 8 (3,5%) στον 
υπότυπο Α(Η1Ν1)pdm09

10    ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΥ Δ΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Δ΄ΣΣ/

ΔΜΧ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.Το Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ προκηρύσσει βάσει της αρ.Φ.900/211/488504/Σ.4035/13 
Δεκ 22/ΓΕΣ/Γ2(ΔΥΠΠΕ) απόφασης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Απομάκρυνση, Διαχεί-
ριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκατα-
στάσεις της ΠΕ Δ΄ΣΣ» [(AEE:24/19), (OΠΣ:5045323)] με προϋπολογισμό 
οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες, εξακόσια σαράντα ευρώ και δέκα πέ-
ντε λεπτά  828.640,15€ (πλέον Φ.Π.Α.). Οι κωδικοί CPV του έργου είναι: 
45216200-6, 45261000-4, 45400000-1, 45430000-0, 90650000-8.Ο 
κωδικός NUTS είναι EL511.

2.Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο 
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στην ιστο-
σελίδα της αναθέτουσας αρχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.army.
gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ, httpws://www.dideap.mil.gr.

3.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 5 της 
παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

4.Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541034289 (Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ) 2541034458 
(732 ΔΣΕ), ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: dss_dmx@army.gr (Δ΄ΣΣ/
ΔΜΧ), 732dse@army.gr (732 ΔΣΕ), ταχυδρομική διεύθυνση: Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ/
Στρατόπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ» / Ξάνθη ΤΚ 67100, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία σχετικά με θέματα της διαδικασίας του διαγωνισμού: ΜΥ 
Γαρυφαλλιά Γιαννακοπούλου του Δ΄ΣΣ/ΔΜΧ, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία σχετικά με τη μελέτη δημοπράτησης του έργου: MY Άννα 
Βαμβακοπούλου, της 732 ΔΣΕ.

5.   Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών ορίζεται η Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. Ως ημε-
ρομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 
η Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 09:00 π.μ.

6.   Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το επικαιρο-
ποιημένο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 
(Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάσει την τιμή (χαμηλότερη τιμή) – ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

7.    Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
που δραστηριοποιούνται  στη διαχείριση προϊόντων Αμιάντου και που εί-
ναι εγκατεστημένα σε:

α.   Σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 β.    Σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ.Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 
1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας.

   δ . Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της πα-
ρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

8 . Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσιων δέκα επτά ευρώ και 
τριάντα επτά λεπτών (4.917,37€) για το Τμήμα 1 (υπηρεσία) και έντεκα 
χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (11.330,46 €) 
για το Τμήμα 2 (έργο),  ισχύ τουλάχιστον δεκαέξι (16) μηνών  και τριάντα 
(30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προ-
σφορών, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 21 Ιουλίου 2024.

9.   Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διά-
στημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υπο-
βολής των προσφορών.

10.      Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Κάθε 
προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

11 . Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής κατά 80% 
και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 
20200ΣΕ23710002).

12 .  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 360 ημέ-
ρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

13   Η γλώσσα στην οποία θα συνταχθούν οι προσφορές είναι υπο-
χρεωτικά η ελληνική γλώσσα.

14.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Διοικητή 
του Δ΄ Σώματος Στρατού σύμφωνα με το Φ.900/211/488504/Σ.4035/13 
Δεκ 22/ΓΕΣ/Γ2 έγγραφο.

Ξάνθη, 19 Iαν 2023

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παναγιώτης Λαζαρίδης

Σχης (ΜΧ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                    Σουφλί, 18/01/2023
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                              Αρ. Πρωτ:  4
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                        

       ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ

 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΥΧΕΡΟΥ. 

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης του Δήμου Σουφλίου, κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ, γνωστοποιεί  ότι 
προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα-
γισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού 
Σχολείου Τυχερού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σουφλίου , 
στις 13-02-2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική διακήρυξη και κατάθεση 
δικαιολογητικών/προσφορών στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σουφλίου ή στο τηλ. 
2554350127 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής

    Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Πιτιακούδης Μιχαήλ

Κορονοϊός: Θλιβερές ελληνικές πρωτιές 
σε θανάτους ηλικιωμένων και κρούσματα

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ECDC ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ             

Οι θλιβερές πρωτιές της Ελλάδας 
μέσα από γραφήματα



Η ΓΝΩΜΗ 
23    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2023 ΑΦΙΕΡΩΜΑ  
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Μέγα θάμα, τρεις μέρες....

Μ
έγα θάμα τρις μέρες, λέει ο 
σοφός λαός μας.  Και εννο-
εί ότι κάθε σπουδαίο, μεγά-
λο ή σημαντικό γεγονός μέ-
νει στην επικαιρότητα τρεις 

μέρες. Μετά το παραλαμβάνει η ιστορία, 
που θα το καταγράψει και ανάλογα θα 
το κρίνει.  Έτσι λοιπόν και ο θάνατος με 
τη κηδεία που ακολούθησε του τέως και  
έκπτωτου  Βασιλέως των Ελλήνων Κων-
σταντίνου, ανήκει πλέον στο παρελθόν, 
όπως και ο μεγάλος θόρυβος που έγινε 
γύρω από  την κηδεία του , αν δηλαδή θα 
έπρεπε να του αποδοθούν τιμές τέως Βα-
σιλέως ή όχι, αν θα έπρεπε να κηδευτεί με 
δημόσια δαπάνη ή όχι, για την ταφή του 
στο Τατόι και για τα υψηλά πρόσωπα που 
παρέστησαν στην κηδεία του.

Και επί  4-5 μέρες τα μεγάλα (πανελλήνιας 
εμβέλειας) κανάλια το είχαν πρώτο (και σχε-
δόν αποκλειστικό) θέμα, με αποκορύφωμα την 
ημέρα της κηδείας που κάλυψαν σχεδόν  όλο 
το πρόγραμμα της ημέρας,   λες και δεν υπήρ-
χαν άλλα σοβαρότερα θέματα να προβάλουν ή 
να συζητήσουν (ακρίβεια, κόστος ζωής,  τηλε-
φωνικές υποκλοπές, καύσιμα, ελληνοτουρκικά, 
μετανάστες κ.λ.π.).

 16.1.2023 Η κηδεία του 
Κωνσταντίνου Γκλίζμπουρκ 

Και η μεν κυβέρνηση αποφάσισε  να μη γίνει 
η κηδεία δημοσία δαπάνη ούτε να αποδοθούν  
στον νεκρό τιμές τέως Αρχηγού κράτους ή κάτι 
άλλο σχετικό.  κάτι για το οποίο  συμφώνησαν 
σχεδόν όλα τα δημοκρατικά κόμματα, αλλά άφη-
σε ελεύθερους τους βουλευτές της να αποφασί-
σουν αυτοί αν θα παραστούν στη κηδεία ή όχι.

Παραβλέποντας την παρουσία στην κηδεία 
του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, δυο Υπουρ-
γών, ενός τέως Πρωθυπουργού και  κάποιων  
βουλευτών, υπήρξε και ο κόσμος που πήγε να 
προσκυνήσει το σκήνωμα του νεκρού και στη συ-
νέχεια παραβρέθηκε στον περίγυρο της Μητρό-

πολης κατά την νεκρώσιμο ακολου-
θία. Αναλογικά  μικρός σε αριθμό 
σχετικά με το μέγεθος του ντό-
ρου που έγινε. Πολύ καβγάς 
δηλαδή για το τίποτα.

13.3,1964 Πρωτοσέλιδο 

εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ 

που έχει ως πρώτο θέμα 

την κηδεία του Βασιλέως 

Παύλου

 Παρά το γεγονός ότι στη χώρα 
μας  η παράδοση που επικρατεί  εί-
ναι να τιμώνται οι νεκροί  και 
να  συγχωρούνται τα εν ζωή 
αμαρτήματά τους (λέγεται ότι 
ο «νεκρός δικαιώνεται»), η ιστο-
ρία μας αναφέρει πάρα πολλές 
περιπτώσεις  που  «Η επίσημη πολιτεία δεν τίμη-
σε , ως θα όφειλε, άξια από κάθε πλευρά πολ-
λά από τα παιδιά της», αλλά αντιθέτως τίμησε 
πρόσωπα μη αποδεκτά από μεγάλη πλειοψη-
φία του κόσμου 

10 Οκτωβρίου 1930. Η πομπή με την λάρ-

νακα των οστών του Θεόδωρου Κολοκο-

τρώνη φθάνει στον Σιδηροδρομικό Σταθ-

μό της Τρίπολης, όπου ο λαός επιφυλάσσει 

μεγάλη τιμητική υποδοχή. Κάτι που έπρεπε 

η πολιτεία να πράξει πριν από πάρα πολ-

λά χρόνια.

 
Είναι οι ωραιοποιήσεις, τα κομματικά ή πολιτι-

κά (μικρο)συμφέροντα και κυρίως οι αποκρύψεις 
ή παραποιήσεις  ιστορικών γεγονότων που μας 
εμποδίζουν να κατακτήσουμε την εθνική μας Αυ-
τογνωσία και να αποδίδουμε σε κάθε περίπτω-
ση τα του Καίσαρος τω Καίσαρη. Χωρίς εθνική 
Αυτογνωσία δεν μπορούμε να διορθώσουμε 
την ιστορική μας πορεία, ούτε να αποφύγουμε 
τα ίδια λάθη που συνεχώς επαναλαμβάνουμε.

Γι' αυτό και δυστυχώς οδηγούμαστε στις ίδιες 
απογοητεύσεις! Όλοι οι λαοί αντλούν διδάγματα 

από την ιστορία τους και έχουν 
από τους προγόνους τους πα-
ραδείγματα προς μίμηση, αλ-
λά και προς αποφυγή. Εμείς 
στρουθοκαμηλίζοντας περιο-
ριζόμαστε στα παραδείγματα 

προς μίμηση από μικροσυμφέρο-
ντα και ιδεοληψίες. Σαν να μην 

υπάρχουν τα παραδείγματα 
προς αποφυγή.

 22 Ιουλίου 1965 Από την 

παλλαϊκή κηδεία του φο-

νευθέντος φοιτητού Σω-

τήρη Πέτρουλα. 

Με αυτό τον τρόπο εκτρε-
πώμεθα σε μια συνεχή στείρα πα-

τρογονολατρεία. Χάνουμε τον δρόμο 
προς την αναγκαία Εθνική αυτογνωσία 

που χρειαζόμαστε για να σφυρη-
λατήσουμε Εθνική ομοψυχία και 
συνοχή. Δυστυχώς την Εθνική 
ομοψυχία και συνοχή τις απο-
κτούμε και τις ατσαλώνουμε μό-

νο όταν φθάνουμε στο χείλος του γκρεμού σε 
πολεμικές περιόδους ή μεγάλες εθνικές δοκι-
μασίες από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα!

 Υπενθυμίζω την μικροψυχία με την οποία 
συμπεριφέρθηκε η πατρίδα σε πραγματικούς 
ήρωες όπως  στους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη,  
Νικηταρά, Γιάννη Μακρυγιάννη, Ανδρέα Λόντο 
, Μαντώ Μαυρογένους τη δική μας Δόμνα Βιζ-
βίζη, τον Ιωάννης Καποδίστριας, τον Οδυσσέα 
Ανδρούτσο, τον Πάνο Κολοκοτρώνη και τόσους 
άλλους. Μικροψυχία που πηγάζει από μικροκομ-
ματικές ή παραπολιτικές σκοπιμότητες.

Ίδια και χειρότερη μεταχείριση μας αναφέρει 
η ιστορία  ότι επέδειξε η πολιτεία  και επί επι-
φανών Αρχαίων!

 Υπενθυμίζουμε το τέλος των Θεμιστοκλή, 
Μιλτιάδη, Αριστείδη του Δίκαιου, Πυθαγόρα,  
Περικλή, Φειδία, Αισχύλου, Σοφοκλή, Ευριπί-
δη, Ηρόδοτου, Ικτίνου,  Σωκράτη, Θουκυδίδη, 
Αριστοφάνη, Δημοσθένη,   Ισοκράτη , Αναξα-
γόρα κ.λ.π.

Αντίθετα έχει τιμήσει η πολιτεία καιροσκό-
πους, ανίκανους και ανθρώπους  που έβλαψαν 
την  πατρίδα.  Δεν θα αναφέρω παραδείγματα, 
είναι άλλωστε γνωστά σε πολλούς.

 
3.11.1968  Από την κηδεία του τ. Πρω-

θυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Σε 

ένα εκατομμύριο υπολογίζεται ο κό-

σμος που συμμετείχε, παρά τα σκληρά 

μέτρα που είχε λάβει το καθεστώς των 

Συνταγματαρχών. 

Τελικά η  νεότερη ιστορία της χώρας μας 
έδειξε ότι ο λαός είναι αποκλειστικά και μόνο 
εκείνος που με την συμπεριφορά του κρίνει και 
αποφασίζει ποιους και πως θα τιμήσει και ποιους 
όχι. Και όχι η ίδια η Πολιτεία, η οποία μπορεί μεν 
να αποφασίζει τιμές κ.λ.π. από κομματικά, ́ πολι-
τικά ή άλλα μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, χωρίς 
όμως την λαϊκή συμμετοχή και λαϊκή αναγνώρι-
ση. Όσες τιμές και αν αποφασίσει η πολιτεία, η 
ιστορία θα τις  αγνοήσει αν δεν είναι αποδεκτές 
από τον λαό. Παράδειγμα οι κηδείες του φοι-
τητή Σωτήρη Πέτρουλα τον Ιούνιο του 1965, 
του αγωνιστή Αλέκου Παναγούλη τον Μάϊο του 
1976, των Πρωθυπουργών Γεωργίου Παπαν-
δρέου (του Γέρου της Δημοκρατίας), το Νοέμβριο 
του 1968 που δεν έγιναν «δημοσία δαπάνη» και 
πολιτειακές τιμές.  Χαρακτηρίστηκαν όμως από 
την  τεράστια λαϊκή συμμετοχή.

23.4.1998 Με παλαϊκή συγκίνηση και 

με καθολική αναγνώριση της πολιτικής 

του κηδεύτηκε ο Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής. 

Αναφέρουμε και τις τιμές που απέδωσε ο 
Ελληνικός λαός στις κηδείες των  Κωνσταντί-
νου Καραμανλή τον Απρίλιο του 1998, του Κω-
στή Στεφανόπουλου τον Νοέμβριο του 2016, 
της Μελίνας Μερκούρη, τον Μάρτιο του 1994, 
του Γιώργου Γεννηματά τον Απρίλιο του 1991, 
του Ολυμπιονίκη  Νικολαϊδη, τον Νοέμβριο του  
2022. Στις κηδείες αυτές η λαϊκή συμμετοχή ήταν 
εντυπωσιακή, ανεξάρτητα από τις πολιτειακές τι-
μές και την τυχόν δημόσια δαπάνη ταφής τους. 
Αντίθετα ας θυμηθούμε  τις κηδείες ενδεικτικά 
της τέως Βασίλισσας Φρειδερίκης, του τέως 
Προέδρου  της Δημοκρατίας Στρατηγού  Γκιζί-
κη, του τέως Αντιβασιλέως Στρατηγού Ζωιτά-
κη, των τέως Πρωθυπουργών της αποστασίας 
Αθανασιάδη Νόβα και Στεφανου Στεφανόπου-
λου και τόσων άλλων με εξέχουσες μεν πολιτι-
κές και πολιτειακές θέσεις που κηδεύτηκαν δη-
μοσία δαπάνη και με ανάλογες εκ μέρους της 
πολιτείας τιμές, αλλά χαρακτηρίστηκαν  από την 
πλήρη απουσία της λαϊκής συμμετοχής. 

26.6.1995 Από την κηδεία του Ανδρέα 

Παπανδρέου. 

Θα ξεχαστεί σύντομα και όλη αυτή  η συζή-
τηση που μας απασχόλησε τόσες μέρες για το 
αν θα έπρεπε να τιμηθεί ή όχι ο Κωνσταντίνος 
Γλκίσμπουργκ με όλες τις τιμές που αρμόζουν 
στο αξίωμα που είχε παλιά και το οποίο ο ίδιος 
όχι μόνο δεν τίμησε αλλά και ο ίδιος ο ελληνι-
κός λαός με μεγάλη πλειοψηφία του το στέρη-
σε. Το γεγονός  ότι ο Ελληνικός λαός ανέχθηκε 
την απόφαση της πολιτείας που του επέτρεψε 
να ζήσει τα τελευταία του χρόνια στην  Ελλάδα 
και να ταφεί δίπλα στους τάφους των γονέων 
του, δεν σημαίνει ότι ξέχασε την προϊστορία του 
και τα κατορθώματά του ιδίου και της οικογενεί-
ας του, αλλά οφείλεται στην  μεγαλοψυχία του 
Ελληνικού λαού που, παρά τα όσα διέπραξε ο 
θεσμός της Βασιλείας και ο ίδιος ο Κωνσταντί-
νος σε βάρος του και σε βάρος της χώρας του, 
από μεγαλοψυχία και σεβάστηκε την επιθυμία 
του να ζήσει με την οικογένειά του τα τελευταία 
του χρόνια στον τόπο που γεννήθηκε αλλά και 
στην παράδοση που προβλέπει  ότι οι νεκροί να 
θάβονται δίπλα στους προγόνους τους, όπως το 
ίδιο έκανε και για την μάνα του.

15.10.2022 Από την κηδεία του Ολυμπι-

ονίκη Αλέξανδρου Νικολαϊδη 

Από εκεί και πέρα τον λόγο έχει η ιστορία που 
θα κάνει, όπως πάντα, την δική της δουλειά. Θα 
κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Και θα τα  κα-
ταγράψει όπως αυτή ξέρει εάν άξιζε κάποιος τις 
τιμές και τη δημόσια δαπάνη  και δεν  τα αγνο-
ήσει όλα αυτά παντελώς.

Υ.Γ. Οι φωτογραφίες που προέρχονται  από 
το διαδίκτυο είναι ενδεικτικές από σημαντι-
κές κηδείες με ή και χωρίς  δημοσία δαπάνη 
και ανάλογες τιμές.

ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ  
ΟΡΔΟΥΜΠΟΖΑΝΗ

 16.1.2023 Η κηδεία του Κωνσταντίνου Γκλίζμπουρκ 

26.6.1995 Από την κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου
3.11.1968  Από την κηδεία του 
τ. Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου

 22 Ιουλίου 1965 Από την παλλαϊκή κηδεία 
του φονευθέντος φοιτητού Σωτήρη Πέτρουλα
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.74)
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Puzzle 1 (Hard, difficulty rating 0.65)

8 3 4 6 7 2 5 9 1
7 9 6 3 1 5 8 2 4
2 1 5 8 9 4 7 6 3
3 8 9 2 6 1 4 5 7
6 5 1 7 4 3 9 8 2
4 2 7 9 5 8 1 3 6
5 4 3 1 2 9 6 7 8
9 6 2 4 8 7 3 1 5
1 7 8 5 3 6 2 4 9
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Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.49)
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1. ΔΥΣΚΟΛΟ

2. ΜΕΤΡΙΟ

Ψυχαγωγία σταυρολεξο

 ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Μια δασκάλα ρώτησε τους μαθητές της:
-Ποιος είναι καλός θάνατος;
Ένα μικρό κορίτσι απάντησε:

-Είναι να πεθάνεις σαν τον παππού μου.
-Ω, απάντησε η δασκάλα. Και πώς πέθανε ο 

παππούς σου;
-Αποκοιμήθηκε.

Τότε η δασκάλα ρώτησε:
-Και ποιος νομίζετε ότι είναι φρικτός θάνατος;

Και το ίδιο μικρό κορίτσι, απάντησε:
-Να πεθάνεις σαν τους φίλους του παππού μου.
Η δασκάλα ρωτάει στη συνέχεια, γεμάτη απο-

ρία το κορίτσι:
-Και πώς πέθαναν;

-Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 
παππούς μου όταν αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι…

* * * * * *

Η μαμά του Μητσάρα, καθισμένη στον σαλόνι, 
ρωτάει τον σαραντάρη γιο:

– Γιέ μου, να σε ρωτήσω κάτι;
– Ναι, μαμά.
– Αν μία μέρα συναντήσεις μία κοπέλα, και σου 

αρέσει, και την παντρευτείς, θα εξακολουθείς να 
έρχεσαι να με βλέπεις;

– Φυσικά μαμά!
– Και αν δεν αρέσω στην γυναίκα σου, θα εξα-

κολουθείς να έρχεσαι να με βλέπεις;
– Φυσικά, μαμά!
– Και αν η γυναίκα σου σου απαγορεύσει να έρ-

χεσαι να με βλέπεις, θα έρχεσαι;
– Και βέβαια, μαμά!
– Και αν η γυναίκα σου θελήσει το κακό μου, 

γιατί με ζηλεύει, εσύ θα εξακολουθείς να έρχεσαι 
να με βλέπεις;

– Ναι, μαμά.
– Μητσάρα παιδί μου, να σου κάνω μία ακό-

μα ερώτηση;
– Ναι, μαμά.
– Γιατί θέλεις να παντρευτείς μια γυναίκα που 

χωρίς καν να με γνωρίζει με μισεί τόσο; Γιατί;

 ΜΕΜΕS

Οριζόντια

1. Τέτοια τραγούδια οι αμανέδες.

11. Μεγάλο ο ουρανοξύστης.

12. Ίδρυσε το Β' βουλγαρικό κράτος.

13. Γένος βατράχων.

14. Η έδρα του Δαλάι Λάμα.

16. Οπτικές… κολόνες.

17. Πρωταγωνίστησε στο "Ρόλερμπολ".

19. Τελειοποίησε την ατμομηχανή.

21. Περιοχή της Αττικής με αεροδρόμιο.

23. Κι έτσι πουλιούνται μερικά βιβλία.

25. Έστω και αν (ιδιωμ.).

26. Αποσβολωμένος (μτφ.).

28. Βασίλης…: βιρτουόζος του κλα-

ρίνου.

29. Παρήγορο σημάδι (μτφ.).

-- Συστατικά --

• 1 κουτί γάλα ζαχαρούχο
• 1 συσκευασία βούτυρο (σε ασημόχαρτο)
• 6 κουταλιές κακάο
• 3 κουταλιές φουντούκια αλεσμένα

--Μέθοδος Εκτέλεσης  --
• Πως φτιάχνουμε τη μερέντα μας
• Για να φτιάξουμε την εύκολη μερέντα μας ακο-

λουθούμε την παρακάτω διαδικασία.
• Αλέθουμε πολύ καλά τα φουντούκια.
• Προσοχή: Η ποσότητα που σας δίνω είναι εν-

δεικτική. Ανάλογα το γούστο σας μπορείτε να 
βάλετε περισσότερα ή λιγότερα!

• Αφού λοιπόν γίνουν τα φουντούκια σκόνη, 
προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και χτυπάμε 
το μίγμα στο μούλτι μέχρι να γίνει ομοιόμορφη 
και παχύρευστη μερέντα.

• Αυτό ήταν! Σερβίρουμε αμέσως τη μερέντα ή 
τη βάζουμε στο ψυγείο σε γυάλινο δοχείο μέ-
χρι να την καταναλώσουμε. Όσο περισσότερο 
μείνει η μερέντα μας στο ψυγείο, τόσο περισ-
σότερο θα πήξει!

--Συμβουλή: --
• Μην την φάτε αμέσως όλη ε;;;;;;;;;;; 
• Αφήστε λίγο στο ψυγείο για τις δύσκολες ώρες!

 ΣΥΝΤΑΓΗ

Εύκολη μερέντα, σε 5 λεπτά!

Κάθετα

1. Διγενής…: θρυλικός πολεμιστής του 

Βυζαντίου.

2. … Ρος: Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

3. Γερμανών… ένα.

4. Σύγκρουση.

5. Οι οποίοι (αρχ.).

6. Τίτλος παλιάς, ελληνικής ταινίας.

7. "'Η ταν ή επί…": ρητό των αρχαίων 

Σπαρτιατισσών.

8. Όνομα βασιλισσών της Δ. Ευρώπης.

9. "Ψυχή" των αρχαίων Αιγυπτίων.

10. Γυμναστική άσκηση.

15. Αρχαίος… ηγεμόνας.

18. Το θέλημα του Θεού (αρχ.).

20. Κατάληξη επιθέτων της Κεφαλλο-

νιάς.

22. … Αβίβ: πόλη του Ισραήλ.

24. Κάνουν ένα… ζευγάρι.

27. Κατοικίδιος χοίρος (αρχ.).
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Η Κίνα, η χώρα με τον μεγα-
λύτερο πληθυσμό στον κόσμο, 
δηλαδή 1.411.778.724 ανθρώ-
πους σύμφωνα με την απογρα-
φή του 2020, κατέγραψε για 
πρώτη φορά μετά από δεκαετί-
ες μείωση του πληθυσμού της 
το 2022.

Περνώντας σε λεπτομέρει-
ες, η Εθνική Στατιστική Υπηρε-
σία της Κίνας αποκάλυψε ότι η 
χώρα είχε 850.000 λιγότερους 

ανθρώπους στο τέλος του 2022, 
σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος. Η καταμέτρηση περιλαμ-
βάνει μόνο τον πληθυσμό της 
ηπειρωτικής Κίνας, με τον πλη-
θυσμό του Χονγκ Κονγκ και του 
Μακάο να εξαιρούνται, ενώ ούτε 
και οι ξένοι κάτοικοι της χώρας 
λαμβάνονται υπόψη.

Σε σχέση με το 2021, γεννή-
θηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο 
λιγότερα μωρά, εν μέσω της επι-

βράδυνσης της οικονομίας και 
των εκτεταμένων μέτρων για 
τον περιορισμό της πανδημίας 
του COVID. Ο δεύτερος παρά-
γοντας είναι οι θάνατοι, οι οποίοι 
αυξήθηκαν το 2022, αγγίζοντας 
τα 10,41 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα 
του Yi, o πληθυσμός της Κίνας 
έχει αρχίσει να μειώνεται εν-
νέα έως δέκα χρόνια νωρίτερα 
από ό,τι προέβλεπαν οι Κινέζοι 
αξιωματούχοι και τα Ηνωμένα 
Έθνη. Πρόκειται για μια δρα-

ματική εξέλιξη, αφού μόλις 
πριν μερικά χρόνια η χώ-

ρα εφάρμοζε δραστικά 
μέτρα για να περιορί-
σει την περαιτέρω αύ-
ξηση του πληθυσμού 
της, μέσα από την περί-

φημη πολιτική του ενός 
παιδιού, η οποία καταργή-

θηκε τελικά το 2016.
Όπως δείχνουν λοιπόν τα δε-

δομένα, η Κίνα δε θα είναι για 
πολύ η χώρα του κόσμου με τον 
μεγαλύτερο πληθυσμό, αφού 
είναι θέμα χρόνου να την ξεπε-
ράσει η Ινδία, αν κάτι τέτοιο δεν 
έχει ήδη συμβεί.

Το μεγαλύτερο άνθος που διατη-
ρήθηκε σε κεχριμπάρι θεωρείται πως 
είναι 33-40 εκατομμυρίων ετών και 
φυλάσσεται στο Museum fur 
Naturkunde στο Βερολί-
νο. Το κεχριμπάρι έχει 
την εκπληκτική ιδιότη-
τα να διατηρεί ανέ-
παφα τα αντικείμενα 
που παγιδεύει, όπως 
έντομα ή λουλούδια, 
για εκατομμύρια χρόνια. 
Συνήθως όμως τα δείγμα-
τα είναι πολύ μικρά σε μέγε-
θος και δεν ξεπερνούν τα 10mm.

Το συγκεκριμένο κεχριμπάρι φαίνε-
ται πως προήλθε από το φλοιό ενός 

δέντρου και με το χρόνο έχασε τα πτη-
τικά του συστατικά σκληραίνοντας, ενώ 

η έλλειψη οξυγόνου μέσα στο σώμα 
του διατήρησε ανέπαφο το 

28mm άνθος.
Το συγκεκριμέ-

νο δείγμα ανακα-
λύφθηκε πριν 150 
χρόνια, ωστόσο μό-
λις τώρα οι ερευνη-
τές αποφάσισαν να 

ρίξουν μία πιο λεπτο-
μερή ματιά για να ανα-

γνωρίσουν το είδος του 
λουλουδιού χρησιμοποιώντας 

τη σύγχρονη τεχνολογία. Βάσει της ανά-
λυσης της γύρης λοιπόν, πιστεύουν πως 

πρόκειται για το γένος Symplocos και 
όχι το Stewartia που πίστευαν μέχρι 
σήμερα. Σήμερα βρίσκουμε απόγονους 
του γένους στην Ασία, με λευκά ή κί-
τρινα άνθη.

Το αρχικό όνομα του γένους αυτού 
του δείγματος ήταν Stewartia από την 
οικογένεια των Theaceae. Αλλά η με-
λέτη μας δείχνει πως αυτό ήταν λάθος, 
κυρίως λόγω της μορφολογίας της γύ-
ρης. Αλλά όταν το δείγμα μελετήθηκε 
για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα, δεν 
είχαν ανακαλύψει ή μελετήσει τη γύρη. 
– Eva-Maria Sadowski, μεταδιδακτορι-
κή ερευνήτρια
Scientifi c Reports.

Tο μεγαλύτερο άνθος που έχει διατηρηθεί σε κεχριμπάρι

Το λέιζερ 
απέτρεψε τέσσερις 
κεραυνούς από την 

πορεία τους

Ευρωπαίοι και άλλοι επιστήμο-
νες, ανακοίνωσαν ότι δοκίμασαν για 
πρώτη φορά ένα εναλλακτικό αλε-
ξικέραυνο: ένα ισχυρό λέιζερ που, 
στοχεύοντας στον ουρανό, μπορεί 
να αποτρέψει από την πορεία τους, 
τους κεραυνούς.

Το επίτευγμα μπορεί να οδηγή-
σει σε καλύτερες μεθόδους αντι-
κεραυνικής προστασίας των κρί-
σιμων υποδομών, όπως σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής, αεροδρομίων, 
εξεδρών εκτόξευσης πυραύλων κ.ά.

Όπως αναφέρουν στη σχετι-
κή τους δημοσίευση στο περιοδι-
κό φωτονικής “Nature Photonics”, 
οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 

Ορελιέν Ουάρντ της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Παρισιού, πραγματο-
ποίησαν πειράματα σε ένα βουνό 
της Ελβετίας.

Κοντά σε έναν πύργο τηλεπι-
κοινωνιών που πλήττεται από κε-
ραυνούς περίπου 100 φορές τον 
χρόνο, εγκατέστησαν ένα λέιζερ 
σε μέγεθος μεγάλου αυτοκινήτου, 
που στέλνει στον ουρανό έως 1.000 
παλμούς το δευτερόλεπτο.

Στη διάρκεια έξι ωρών λειτουρ-
γίας, εν μέσω καταιγίδας με κεραυ-
νούς, το λέιζερ απέτρεψε τέσσερις 
κεραυνούς από την πορεία τους. 
Επιβεβαίωσαν έτσι, ότι το λέιζερ 
μπορεί να καθοδηγήσει μακριά τους 

κεραυνούς και να προστατεύσει μια 
υποδομή-στόχο.

Μέχρι σήμερα, η συνηθέ-
στερη προστασία είναι μια 
ηλεκτρικά αγώγιμη μεταλ-
λική ράβδος, που οδηγεί 
τον κεραυνό με ασφάλεια 
στο έδαφος. Μια κινούμενη 
ακτίνα λέιζερ που στοχεύει 
στον ουρανό εν είδει εικονικού 
αλεξικέραυνου, μπορεί να προσφέ-
ρει μια εναλλακτική λύση.

Μέχρι τώρα η ιδέα είχε δοκιμα-
στεί μόνο σε εργαστηριακές και όχι 
σε πραγματικές συνθήκες.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Δημιουργήθηκε το πρώτο λέιζερ «αλεξικέραυνο» 
που διώχνει μακριά τους κεραυνούς

Η  A C WA 
Robotics δημιούργη-
σε ένα αυτόνομο ρομπότ 
το οποίο μπορεί να συρθεί μέσα 
στους αγωγούς νερού, επιθεω-
ρώντας τους και αναφέροντας 
τυχόν βλάβες. Έχει τη δυναμική 
να γλιτώσει εκατομμύρια ευρώ 
σε δήμους παγκοσμίως, εντοπίζο-
ντας με ακρίβεια εκατοστού ποια 
κομμάτια των αγωγών χρειάζο-
νται αντικατάσταση.

Η γαλλική εταιρία έχει ήδη 

ξεκινήσει να ανα-
πτύσσει το ρομπότ 

της σε λαβυρίνθους αγω-
γών ύδρευσης, πολλοί από τους 
οποίους είναι ηλικίας δεκαετιών. 
Το ρομπότ κινείται αυτόνομα 
στους σωλήνες, ενώ μπορεί να 
σταματήσει και να γυρίσει πίσω 
αν κολλήσει.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
είναι πως δε χρειάζεται να κλεί-
σει η παροχή νερού στο κομμάτι 
που επιθεωρείται, αφού το ρο-

μπότ δεν μπλοκάρει περισσότερο 
από το 50% της ροής του νερού. 
Σημαντικό επίσης είναι το γεγο-
νός πως το ρομπότ χαρτογραφεί 
τις σωληνώσεις, γεγονός ιδιαίτε-
ρα χρήσιμο σε παλιά δίκτυα για 
τα οποία έχουν χαθεί τα αρχικά 
σχέδια. Το ρομπότ μπορεί να κα-
ταγράψει και υψηλής ποιότητας 
φωτογραφίες για τους χειριστές, 
ενώ μπορεί να ανιχνεύσει και το 
πάχος των αγωγών.
Πηγή: Unboxholics.com

Ένα ρομποτικό φίδι που σέρνεται στις 
σωληνώσεις είναι το μέλλον των υποδομών

Κίνα: Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες 
μειώθηκε ο πληθυσμός της

Science

Εντοπίζει 
ποια κομμάτια 
των αγωγών 
χρειάζονται 

αντικατάσταση

«Το επίτευγμα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μεθόδους αντικεραυνικής 
προστασίας των κρίσιμων υποδομών, όπως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 

αεροδρομίων, εξεδρών εκτόξευσης πυραύλων κ.ά.» 
Ορελιέν Ουάρντ , ερευνητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Παρισιού

Θεωρείται 
πως είναι 33-40 

εκατομμυρίων ετών

Η Κίνα δε 
θα είναι για πολύ 

η χώρα του κόσμου 
με τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό
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Για τους συνδρομητές της γνωμης η καταχώρηση 
θα γίνεται αυτόματα και δωρεάν

Οι καταχωρήσεις θα δημοσιεύονται ανά κατηγορίες σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας

ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Γ. - ΚΑΝΙΔΗΣ Γ. ΟΕ
Μομφεράτου 42  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551025331

ΠΑΤΣΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Εμμ. Ρήγα 35  •  Ορεστιάδα
Τηλέφωνο :  25520 26404

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Μοσχονησίων 01 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023694

ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΕΕ
1ο χλμ  Αλεξ/πολης - Συνόρων
Τηλέφωνο : 25510 25171

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Λ. Δημοκρατίας 85  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551035013

INFORMATICA A.E.
2ο χιλ Αλεξ/πολης - Χιλής
Τηλέφωνο : 25510 33733

ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εμπόριο Μηχ. Γραφείου
Λ. Δημοκρατίας 37 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023204

Πληροφορική
Υπολογιστές

ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Φυλής 02 & Υψηλάντου •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027558

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ • Πολ. μηχ.
Λ. Δημοκρατίας 197 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6973384974

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ • Πολ. μηχ.

Λ. Δημοκρατίας 275  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026868

ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ • Πολ. μηχ.
Μαυρομιχάλη 29  •  Διδ/χο
Τηλέφωνο : 2553023900

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ • Τοπ. μηχ.

Χαριλάου Τρικουπη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027017

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ • Τοπ. μηχ.

Ι. Δραγούμη 2 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551029626

Τοπογράφοι
Μηχανικοί

ΑΚΜΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε.
Εμπορίου 5Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551037645

Τεχνικές
Εταιρίες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ρήγα Φεραίου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΜΒΕ
Ρήγα Φεραίου 7 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551027477

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σκρα 8  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο : 2551023390

ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Κομνηνών 11  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020464

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ •  Ηλεκτρ. Μηχ.
Νικομηδείας 1  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551020412

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ • Μηχανολ.Μηχ.
Ανθεμίου 18  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551025080

ΣΙΔΕΚΑΤ ΑΕ • Οικοδομικά Υλικά
Καραόλη Δημ. 44 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551026000

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Γ. - ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Ι ΟΕ
Είδη Υγειηνής
Κ. Παλαιολόγου 22 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 2551032655

ΤΕΜΑΚ ΑΕΤΕ • Εμπ. Υδραυλικών Ειδών
ΔΑ13 ΟΤ33Β-ΤΘ1136 • Θεσ/νικη
Τηλέφωνο : 2310569800

ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Μονώσεις
Μακάριου 7  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 6934621349

Οικοδομικά
Υλικά

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Χωματουργικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας  2  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551023958

Ηλεκτρ. Μηχανολ.
Χημ. Μηχανικοί

Πολιτικοί
Μηχανικοί

Δες εδώ την
επιχείρησή σου

Τηλεφώνησε στο 
25510 24222 και 
γίνε συνδρομητής 

στην εφημερίδα μας

ΚΑΦΕ / ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΖΗ
Εμπορίου 41   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο  : 25510 23050

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
Αδριανουπόλεως 4Α  •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  25510 22808

Βιβλιοπωλεία

ΙΣΤΟPIKO MOYΣEIO ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Λ. Δημοκρατίας 335  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο :  2551028926

Πολιτισμός

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  •  Κολοκοτρώνη 22  
Διδ/χο  •  Τηλέφωνο :  2553024084

"ΜΙΜΟΖΑ"  ΜΠΑΖΑ ΜΑΡΙΝΑ
Ανθοστολισμοί Γάμων - Βάπτισης
Λ. Δημοκρατίας 408  •  Αλεξ/πολη  
Τηλέφωνο : 25510 32805

ΕπιγραφέςΑνθοπωλεία
Φυτώρια

Τυπογραφεία

ΤΑΡΤΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
Τυπογραφείο - Βιβλιοδετείο
Εμπορίου 2   •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο :  2551029520

ΡΙΖΟΣ Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ • Πολ. μηχ.
Ζαρίφη Γεώργιου 3 •  Αλεξ/πολη
Τηλέφωνο : 25510 29380

ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ & ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ
Συστήματα Συναγερμού
Λ. Δημοκρατίας 134 •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 34156

ΙΕΠΥΑ ΕΒΡΟΣ GUARD  
Υπηρεσίες Φύλαξης
Καραόλη Δημητρίου 40  •  Αλεξ/πολη 
Τηλέφωνο: 25510 35638

Security

Ηλεκτρολογικά

ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ
(ΑΦΟΙ Χ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.) 
1ο χλμ. Αλεξ/πολης Κίρκης  2 
Τηλέφωνο :  2551024796

Gym Center Καρυπίδης
Μπουμπουλίνας 24 •  Φέρες
Τηλέφωνο: 25550 24535

Γυμναστήρια
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Ρόδι - Ένας «θησαυρός» 
της φύσης!

Συστατικά που περιέχει το ρόδι
Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταμίνες Α, 

Β1, Β2, C, PP και Ε, σε πληθώρα μεταλ-
λικών στοιχείων (ασβέστιο, σίδηρος, μα-
γνήσιο, φώσφορος, κάλιο, ψευδάργυρος, 
σελήνιο), σε υδατάνθρακες και σε φυτικές 
ίνες. Περιέχει επίσης, 15 αμινοξέα και πολ-
λά ιχνοστοιχεία. Ένα ρόδι (των 280 γραμ-
μαρίων περίπου) καλύπτει σχεδόν το 50% 
των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη 
C, ενώ παράλληλα είναι πολύ πλούσιο σε 
βιταμίνη Κ, σε φυλλικό οξύ και σε Κάλιο.

Το ρόδι εμπεριέχει φαινολικές ουσίες με 
ισχυρότατη αντιοξειδωτική δράση, μερικές 
από τις οποίες δεν βρίσκονται πουθενά 
αλλού στη φύση, όπως για παράδειγμα 
οι πουνικαλαγίνες (υπάρχουν σε δυο μορ-
φές α και β). Ο φλοιός των καρπών είναι 
πλούσιος σε ταννίνη.

Διατροφική ανάλυση ανά ρόδι (περί-
που 280g)*

Ενέργεια 234kcal
Πρωτεΐνες 4,71g
Λιπαρά 3,3g
Υδατάνθρακες 52,73g
Φυτικές ίνες 11,3g
Ασβέστιο 28mg
Σίδηρος 0,85mg
Μαγνήσιο 34mg
Φώσφορος 102mg
Κάλιο 666mg
Νάτριο 8mg
Ψευδάργυρος 0,99mg
Χαλκός 0,446mg
Σελήνιο 1,4mcg
Βιταμίνη C 28,8mg
Νιασίνη (Β3) 0,826mg
Φυλλικό οξύ 107mcg
Βιταμίνη Ε 1,6mg
Βιταμίνη Κ 46,2mcg
Ένα μεσαίου μεγέθους ρόδι δίνει πε-

ρίπου ¾ του φλιτζανιού σπόρους και μας 
παρέχει γύρω στις 100 θερμίδες.
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Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 

Αλεξ/λη-ΑΘηΝΑ 
INTERCITY 06:00

Αλεξ/λη-ΘεΣ/Κη 
INTERCITY 06:00

ΘεΣ/Κη - Αλεξ/λη 
INTERCITY 16:05
Αλεξ/λη-ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:30 , 15:10
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ-Αλεξ/λη 
07:00, 18:39

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

B6 συνέβη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΠΡΙΛΙοΥ 2011

Δρομολόγια

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 05.15 (εκτός 
Κυριακής), 08.00 (express), 10.00 
(express),11.00 (express), 14.00 
(express), 15.45 (express), 17.00 
(express) εκτός Σάββατο, 18.45, 22.00. 
ΑΛΕΞ/ΛΗ -ΑΘΗΝΑ: 18.45
ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ - ΦΕΡΕΣ - ΣΟΥΦΛΙ 
- ΔΙΔΥΜ/ΧΟ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.15-05.15-
06.20-07.00 (μέσω Τυχερού), 
07.45-08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.15-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-19.00 (μέσω Τυχε-
ρού),19.30-20.45.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.15-06.30-07.30 (μέσω 
Τυχερού), 08.45 (μέσω Τυχερού), 
10.00-11.30-12.30-13.30-14.30-
15.30-17.00-18.15 (μέσω Τυχερού), 
19.30-20.45. ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ 
04.15-06.30-07.30 (μέσω Τυχερού), 
08.45 (μέσω Τυχερού), 10.00-11.30-
12.30-13.30-14.30-15.30-17.00-
18.15 (μέσω Τυχερού), 19.30-20.45.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06.00, 
08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45. Παρασκευή 
06.00, 08.30, 10.30, 12.00, 13.30, 
15.00, 15.45, 16.30, 18.15, 19.45. 
Κυριακή-αργίες 07.30, 10.00, 12.00, 
13.30, 15.00, 16.30, 18.15, 19.45, 
20.30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 
10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 
18.45, 19.45, 21.30, 23.30 Κυριακή-
αργίες 08.00, 11.00, 13.30, 15.00, 
16.30, 18.15, 19.45, 21.30, 23.30
ΞΑΝΘΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 06.30, 08.30, 
09.30, 11.15, 12.40, 14.00, 15.55, 
17.00, 20.30 Κυριακές και Γιορτές 
08.30, 11.15, 14.15, 15.30, 17.00, 
19.15.
ΞΑΝΘΗ-ΚΟΜΟΤΗΝΗ (μέσω Π. 
Λάγους) 07.30, 10.15, 13.25, 14.30, 
19.15 Κυριακές και Γιορτές 09.45, 
12.30, 18.00, 2.30 (Ισχύουν τα αντί-
στοιχα από Κομοτηνή για Ξάνθη)
ΞΑΝΘΗ -ΑΘΗΝΑ 20.00
ΑΘΗΝΑ – ΞΑΝΘΗ 20.00
ΞΑΝΘΗ – ΔΡΑΜΑ 08.10, 10.30, 15.15, 
17.30. Αργίες 10.45, 12.45, 16.30, 
18.45
Από Ξάνθη για Καβάλα έχει δρομ. 
κάθε μισή ώρα
ΚΑΒΑΛΑ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: 9.15 -13.30 - 19.15

ΓΙΑ ΘΕΣ/ΚΗ : 06.00 -19.00 ΑΝΑ ΜΙΑ 
ΩΡΑ 20.30 ΤΟ ΤΕ-
ΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ: 06.00 - 
09.00
-12.00 - 15.00 -18.00
ΓΙΑ ΑΛΕΞ/ΛΗ: 09.40-12.30-14.30-
16.50-18.00-21.30- 01.30

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΑΘΗΝΑ 08.30, 19.30
ΑΘΗΝΑ – ΔΡΑΜΑ 08.00, 20.00
ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
06.00, 07.15, 08.00, 09.00, 
10.00,11.00,12.00,13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 19.30 
Την Κυριακή το δρομολόγιο των 6.00 
π.μ. δεν ισχύει
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΡΑΜΑ 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.30, 21.00. Κυριακή: το 
δρομολόγιο των 07.00 γίνεται 07.30, 
των 08.00 καταργείται.
ΔΡΑΜΑ – ΚΑΒΑΛΑ Καθημερινά από 
06.00 το πρωί έως 20.30 και κάθε 
μισή ώρα. Τις Κυριακές από 07.00 
έως 20.30 ανά ώρα.
ΔΡΑΜΑ – ΣΕΡΡΕΣ 07.15, 08.45, 
10.45, 12.45, 12.00, 14.00, 15.30 - 
16.45 -17.00.
ΔΡΑΜΑ – ΞΑΝΘΗ 08.00, 10.30, 12.30, 
14.45, 16.30, 18.45
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45
ΞΑΝΘΗ - ΔΡΑΜΑ 08.00, 10.30, 15.00, 
17.30.
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15
ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΕΟΡΤΕΣ 10.30, 12.45, 
16.30, 18.45 Πληροφορίες 25210-
32421
ΣΕΡΡΕΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Από τις 05.30 
έως 20.45 ανά μισή ώρα
ΣΕΡΡΕΣ - ΚΑΒΑΛΑ 06.45, 10.15, 
14.30, 18.30
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 06.45, 09.15, 11.00, 
15.00, 16.30, 20.15
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ 09.15, 14.15, 20.15

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφορά 
τις πτήσεις της Ολυμπιακής και της 
Aegean από το αεροδρόμιο της Αλε-
ξανδρούπολης, μπορείτε να καλείτε 
στα τηλέφωνα:
Αεροδρόμιο : 25510 45198, Aegean: 
25510 89150

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ: 07.05, 19.45, ΚΥΡΙΑΚΗ 19.45 
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ : ΑΝΑ-
ΧΩΡΗΣΗ:   05.30, 18.05, ΚΥΡΙΑΚΗ 18.05

SKY
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΗΤΕΙΑ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 15.30
ΣΗΤΕΙΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
ΔΕ.-ΣΑΒ. 13.20

AEGEAN
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ: 
11.20, 17.35
ΑΘΗΝΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 
09.45, 16.00

Για την ενημέρωση σας, σε ό,τι αφο-
ρά τις πτήσεις της Ολυμπιακής και 
της Aegean από το αεροδρόμιο της 
Καβάλας, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα:
Ολυμπιακή: 25910 53273, 25910 
53279 Aegean: 2510 229000 και 
25910 53333

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. 
-TE. -ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 08.25, 18.35 ΚΥ. 
08.25, 18.35, 21.55
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:  ΔΕ-ΤΡ. -TE. 
-ΠE-ΠΑ.-ΣΑΒ. 06.50, 17.00, ΚΥ. 6.50, 
17.00, 20.20

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ  
71 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 6.42, Άφιξη Τελικού: 
16.43 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώρη-
ση αρχικού: 15.22, Άφιξη Τελικού: 
5.46 
75 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΑΘΗΝΑ, Αναχώ-
ρηση Λιμάνι: 20.32, Άφιξη Τελικού: 
6.45 
70 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώρη-
ση: 6.50, Άφιξη Τελικού: 17.16 
74 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , Αναχώ-
ρηση αρχικού: 20.39, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 6.58 
604 ΑΘΗΝΑ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ  Αναχώ-
ρηση αρχικού: 23.59, Άφιξη Αλεξ/
πολη: 13.18 
613 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση: 8.29, Άφιξη Τελικού: 
14.10 
605 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
Αναχώρηση αρχικού: 15.22, Άφιξη 
Τελικού: 22.59 
71 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 06.42 Άφιξη: 
11.40 
75 ΙΝTERСITY ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ –ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ, Αναχώρηση: 20.32 Άφιξη: 
01.41 
614 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ , 
Αναχώρηση αρχικού: 15.41, Άφιξη 
Αλεξ/πολη: 22.28 
74 ΙΝTERСITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ–ΑΛΕΞ/
ΠΟΛΗ , Αναχώρηση: 02.01, Άφιξη: 
6.58 
613 ΔΙΚΑΙΑ, Αναχώρηση: 5.43–Θεσ-
σαλονίκη, Άφιξη: 14.54 

ΔΡΑΜΑ
ΔΡΑΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ:
71 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.19 άφιξη στην 
Αθήνα 16.17 
613 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 12.41, άφιξη στην 
Θεσσαλονίκη 15.36
73 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 16.06, άφιξη 
στην Αθήνα 22.59
605 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 19.50, άφιξη στην 
Αθήνα 5.23, με ανταπόκριση στη 
Θεσσαλονίκη
603 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 4.07, άφιξη στην 
Αθήνα 15.07
91 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.53, άφιξη 
στη Θεσσαλονίκη 23.07
75 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 23.43, άφιξη 
στην Αθήνα 07.18.
ΔΡΑΜΑ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

72, ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 20.52, άφιξη εις 
Δίκαια 23.17
602 KOINH ΩΡΑ: 1.40, άφιξη εις 
Σβίλεγκραντ 9.08
74 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 4.10, άφιξη εις 
Δίκαια 9.06.
70 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 13.50, άφιξη εις 
Δίκαια 18.38.
604 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 10.54, άφιξη εις 
Ορμένιο 17.09
614 ΚΟΙΝΗ ΩΡΑ: 17.40, άφιξη εις 
Δίκαια23.40.
90 ΙΝTERСITY ΩΡΑ: 9.36, άφιξη 
εις Ορμένιο 14.38. Πληροφορίες: 
25210-32444.

ΞΑΝΘΗ
ΞΑΝΘΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Απλή: 11.19 Ιντερσίτι: 19.43
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΑΝΘΗ
Απλή:14.48 Ιντερσίτι: 07.17
ΞΑΝΘΗ - ΑΘΗΝΑ
Απλή: 17.50, 2.44
Ιντερσίτι: 8,11, 14.58, 22.33

ΣΕΡΡΕΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.10, 
08.23, 11.49
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 05.14, 19.46
ΣΕΡΡΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22.04
ΑΠΛΟ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 09.13, 13.47, 
15.37,
ΣΕΡΡΕΣ – ΔΙΚΑΙΑ -ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 04.13, 
08.47
ΑΠΛΟ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 00.52, 10.06, 
17.09
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 15.26
ΣΕΡΡΕΣ - ΔΡΑΜΑ 
ΙΝΤΕΡΣΙΤΙ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 20.34

ΚΑΒΑΛΑ
ΔΕΛΦΙΝΙΑ
ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 08.50, 15.15
ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 07.55, 14.00
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΡΙΝΟ: 07.10, 13.00
ΠΡΙΝΟ - ΚΑΒΑΛΑ: 06.25, 12.15
ΦΕΡΡΥ ΜΠΟΟΥΤ 
Πληροφορίες στα τηλ. του Λιμεναρχείου: 
2510/223716 & 2510/224472
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 07.15, 10.15, 12.15, 
14.30. ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ: 09.00, 12.00, 
14.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 05.45, 
07.00, 08.15, 09.15, 10.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ: 07.00, 08.00, 09.30, 
10.30, 11.45, 13.15, 14.45, 16.00, 
17.15, 19.15.
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΠΟ ΠΡΙΝΟ: 10.15, 14.30. ΑΠΟ 
ΚΑΒΑΛΑ: 12.00, 16.15. ΑΠΟ ΘΑΣΟ: 
06.00, 08.00, 09.15, 10.30, 12.15, 
14.30, 16.00, 18.15. ΑΠΟ ΚΕΡΑ-
ΜΩΤΗ: 07.15, 09.15, 10.30, 11.45, 
13.30, 16.00, 17.15, 19.15.
Τηλ. για έκδοση εισητηρίων:
2593022318 & 2593022426.
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Από Καβάλα
▶ ΛΗΜΝΟ, ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, ΛΑΥΡΙΟ 
Τρίτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΧΙΟ, ΚΑΡΛΟ-
ΒΑΣΙ, ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ, Τετάρτη 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Πέμπτη 13.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟ-ΒΑΘΥ 

Παρασκευή 20.00
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Σάββατο 06.30
▶ ΛΗΜΝΟ-ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ 
Κυριακή 16.30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Δευτέρα 11.00 / Τρίτη 12.30 / 
Τετάρτη 13.30 / Πέμπτη 14.30 / 
Παρασκευή 15.30 / Σάββατο ---- / 
Κυριακή 14.00
ΣΑΜΟΘΡAΚΗ - ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟYΠΟΛΗ
Δευτέρα 16.00 / Τρίτη ---- / Τετάρτη 
08.00 / Πέμπτη 07.00 / Παρασκευή 
12.30, 18.15 / Σάββατο ---- / Κυρια-
κή 18.00

ΤΗΛEφωΝΑ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕIωΝ

Αλεξανδρούπολης: 25510 26468 και 
26619, Σαμοθράκης: 25510 41305 
και 41385 Τηλέφωνα Πρακτ.: 25510 
38503, 2551024694, 2551083911

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ  
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ

ΤΡΕΝΑ - ΟΣΕ ΠΛΟΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: ΚΑΒΑΛΑ: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Αλεξ/λη - ΘεΣ/ΝΙΚη: 
06:30 ,08:00, 11:00 , 14.00, 
16.30, 18:45,  22:00
ΘεΣ/ΝΙΚη - Αλεξ/λη 
08:00, 11:00 , 13.00, 
15.30, 17:30,  19:00 , 23:59
Αλεξ/ΠΟλη - ξΑΝΘη - ΚΑΒΑλΑ: 
08.00, 11:30 , 16.00, 
18:45, 22:00
ΚΑΒΑλΑ - Αλεξ/ΠΟλη 
02:15 , 10:15, 14:30 ,18:30
ξΑΝΘη -Αλεξ/ΠΟλη 
02.45, 10:45 , 15:10, 19:10
Αλεξ/ΠΟλη - ΦεΡεΣ - ΣΟΥΦλΙ - 
ΔΙΔ/ΧΟ -ΟΡεΣΤΙΑΔΑ 
04:45, 06:30, 08:30, 11:15, 
12:30, 14.30, 15.30, 17:00, 
19:30, 21.30 
ΟΡεΣΤΙΑΔΑ- ΔΙΔ/ΧΟ- ΣΟΥΦλΙ
-ΦεΡεΣ- Αλεξ/ΠΟλη 
05:45, 07:30, 09:00, 11:30, 
13:30 14:40, 16:30, 18:00, 
19:45
Αλεξ/ΠΟλη -ΣΑΠεΣ- ΚΟμΟΤηΝη
07:45,  09:00, 11:15, 13:00, 
16:00, 18:30, 20:10
ΚΟμΟΤηΝη -ΣΑΠεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
07:20,  09:00, 11:00, 12:30, 
14:40,  19:00, 20:10 
Αλεξ/ΠΟλη-ΣεΡΡεΣ
15:00 - 19:30
ΣεΡΡεΣ-Αλεξ/ΠΟλη
15:00 - 19:30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις από το 
αεροδρόμιο της Αλεξανδρού-
πολης, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα: Αεροδρόμιο: 25510 
89300, 25510 89305, 
AEGEAN: 25510 89150, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚH: 25510 45198, 
SKY EXPRESS: 801-11-28288, 
2810-223800

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - AEGEAN 
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:05 - 11:30 - 20:50
ΤΡΙΤΗ: 08:05 - 11:30 - 20:50 
ΤΕΤΑΡΤΗ:  11:30 - 20:50
ΠΕΜΠΤΗ:  08:50 - 21:35
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 11:30 - 20:50
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:05 -11:30 - 20:50
ΚΥΡΙΑΚΗ: 11:30 - 20:50 
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:06:15-09:50- 19:15
ΤΡΙΤΗ:  06:15 - 09:50 - 19:15
ΤΕΤΑΡΤΗ: 09:50 - 19:15
ΠΕΜΠΤΗ: 06:15 - 09:50 - 19:15
ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 09:50 - 19:15

ΣΑΒΒΑΤΟ: 06:15 -09:50 - 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 09:50 - 19:15

SKY EXPRESS
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη – ΑΘηΝΑ:  
ΔΕΥΤΕΡΑ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΤΡΙΤΗ: 08:45 - 20:15 
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:45 - 16:05 - 21:40
ΠΕΜΠΤΗ: 08:45 - 16:35 - 21:40
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:08:45-15:05- 21:40
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:45 - 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ: 08:45 - 15:05 - 21:40
ΑΘηΝΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη: 
ΔΕΥΤΕΡΑ:07:05 - 13:30 - 20:05
ΤΡΙΤΗ:  07:05 - 10:30
ΤΕΤΑΡΤΗ: 07:05 - 14:30 - 20:05
ΠΕΜΠΤΗ: 07:05 - 15:00 - 20:05
ΠΑΡΑΚΕΥΗ:07:05-13:30- 20:05
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07:05 - 10:30
ΚΥΡΙΑΚΗ: 07:05 - 13:30 - 20:05
ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη - ΣηΤεΙΑ
ΤΡΙΤΗ 12:00- ΠΕΜΠΤΗ  18:05
ΣηΤεΙΑ - ΑλεξΑΝΔΡΟΥΠΟλη
ΤΡΙΤΗ 12:00 -ΠΕΜΠΤΗ  18:05

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠΡΟΣ ΣΑμΟΘΡΑΚη
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα  09:00
Τρίτη  09:00
Τετάρτη 15:00
Πέμπτη 15:00
Παρασκευή 15:00
Σάββατο 09:00
Kυριακή  15:00
ΣΑμΟΘΡaΚη ΠΡΟΣ
ΑλεξΑΝΔΡΟyΠΟλη 
ΠλΟΙΟ ΑΔΑμaΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑhΣ
Δευτέρα 16:00
Τρίτη 16:00
Τεταρτη -
Πέμπτη 17:30 
Παρασκευή 17:30
Σάββατο  12:00
Kυριακή 17:30

ΤηλEΦωΝΑ 
λΙμεΝΑΡΧεIωΝ
Αλεξανδρούπολης: 
2551356200
Σαμοθράκης:25510-41305 
και 41385 
Τηλ.Πρακτ.:25510 
38503,2551024694, 
2551083911

 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ  
 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χρηστικά
 χρησιμα τηλεφωνα

Aστυνομία  100

EKAB  166

Πυροσβεστική  199 

Βλάβες(ΔΕΔΔΗΕ): 8004004000

Βλάβες(ΔΕΥΑΑ): 25510-26046

Βλάβες ΟΤΕ:                  13888

Κ.Ε.Π. Αλεξ/πολης: 25513-50010

Κ.Ε.Π. Φερών:     25553-50101

Αστ.Τμ. Αλεξ/λης 25510 66300

Γραφείο Ταυτοτήτων: 2551066262

Τροχ. Αλ/λης  25510 66395

Δημ. Αλεξ/πολης 25510 64100

Δημ.Εν.Φερων     25555-50070

Γραμμή Δημότη:     25510-22222

Τμήμα Καθ/τητας: 25513-50040

Τμήμα Πρασίνου: 25513-50042

Τμήμα Αποκομιδής Απορριμάτων: 
25513-50068 , 25513-50069

Περ/κή Εν/τα Έβρου 25513-50405 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ: 25510-26298

ΤΙΕΔΑ:                       25510-28735 

ΔΟΥ Αλεξ/πλης : 25510-89622

Δασαρ. Αλεξ/λης 25510 80643

Πυρ/κή Αλεξ/λης 25510 26222

Νοσ/μείο Αλ/λης 25513-51000

Περ. Εν. Έβρου 25510 36500  

Λιμεναρχείο 25513-56200

Ο.Λ.Αλεξ/λης 25510-26251 

Αεροδρόμιο 25510 89300 

ΕΛΤΑ Αλεξ/λης  25510-41640

ΚΤΕΛ Αλεξ/λης 25510 26479

ΑΣΤΙΚΑ 25510-28844

ΟΑΕΔ Αλεξ/λης 25510 25646

ΟΣΕ Αλεξ/πολης 25510 26395

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ:    25510-45198 

AEGEAN:              25510-89150  

Αεροδρόμιο:          25510-89300

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ 25510 33500   

Ι.Κ.Α. 25510-84611

ΕΚΑΒ 25510-89370

ΔΕΗ 800-900-1000

ΟΤΕ 25510-56160

ΔΕΥΑΑ 25510-24018 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14:00-22:00 Καρακύριος Λ. Δημοκρατίας 
391 ✆2551035777
18:00-08:00 Ιωαννίδου - Αλατζιά Λ. 
Δημοκρατίας 190 ✆ 2551035897

ΦΕΡΕΣ 
Μαλάκης Ορφέως 2 ✆25550 24333

ΣΟΥΦΛΙ 
Κυριακούδη Βασ. Γεωργίου 157 
✆2554022033

ΔIΔYMOTEIXO
Καρακατσάνη Μ.-Bαφειάδου Κ. έναντι Νο-
σοκομείου ✆25530 25115

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Τεπενης Απόστολος Βασ. Κωνσταντίνου 127 
✆2552022643

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ

αγγελιεσ

Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα

Ωροσκόπιο
ΚΡΙΟΣ
Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Σάββατο 
με την Σελήνη να ολοκληρώνει την πο-
ρεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, συνα-
ντώντας το απογευματάκι τον Πλούτωνα 
στο ίδιο ζώδιο, η μέρα προσφέρεται για 
να επικεντρωθείς δυναμικά και απόλυτα 
στην επίτευξη των στόχων σου!   
      
ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει 
την πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκε-
ρω, συναντώντας το απογευματάκι τον 
Πλούτωνα στο ίδιο ζώδιο, η μέρα προ-
σφέρεται για να δώσεις λύσεις σε φλέ-
γοντα ζητήματα σου!           

ΔΙΔΥΜΟΣ
Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Σάββατο 
με την Σελήνη να ολοκληρώνει την πο-
ρεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, συνα-
ντώντας το απογευματάκι τον Πλούτωνα 
στο ίδιο ζώδιο, η μέρα προσφέρεται για 
να δώσεις λύσεις σε φλέγοντα ζητήματα 
σου, για να ενδυναμωθείς και να νιώσεις 
πιο σίγουρος μέσα σου!  

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αγαπητέ μου Καρκίνε, για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει την 
πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, συ-
ναντώντας το απογευματάκι τον Πλού-
τωνα στο ίδιο ζώδιο είσαι επικεντρω-
μένος στον τομέα των σχέσεων και των 
συνεργασιών σου!        

ΛΕΩΝ
Αγαπητέ μου Λέοντα, για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει την 
πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, συ-
ναντώντας το απογευματάκι τον Πλού-
τωνα στο ίδιο ζώδιο εσύ είσαι μέσα στο 
στρες για θέματα εργασίας!        

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αγαπητέ μου Παρθένε , για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει 
την πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκε-
ρω, συναντώντας το απογευματάκι τον 
Πλούτωνα στο ίδιο ζώδιο , η μέρα προ-
σφέρεται για δυνατές συγκινήσεις αλ-
λά και για πολύ πικάντικες εξελίξεις στα 
ερωτικά σου!

ΖΥΓΟΣ
Αγαπητέ μου Ζυγέ , για σήμερα Σάββατο 
με την Σελήνη να ολοκληρώνει την πο-
ρεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, συνα-
ντώντας το απογευματάκι τον Πλούτωνα 
στο ίδιο ζώδιο, η διάθεση σου είναι κά-
πως βαριά. Έχεις την ανάγκη να βυθιστείς 
λίγο στο μέσα σου, να αφουγκραστείς τα 
συναισθήματά σου!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αγαπητέ μου Σκορπιέ , για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει την 
πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, συ-
ναντώντας το απογευματάκι τον Πλού-
τωνα στο ίδιο ζώδιο, εσύ βυθίζεσαι σε 
σκέψεις και κάνεις συζητήσεις για την 
επίλυση σημαντικών θεμάτων που σε 
προβληματίζουν!  

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αγαπητέ μου Τοξότη , για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει την 
πορεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, εσύ 
τα θέλεις όλα δικά σου και δεν αρκείσαι 
σε αυτά που ήδη έχεις! 

ΑΙΓΟΚΕΡΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει την 
πορεία της στο ζώδιο σου, συναντώντας 
και τον Πλούτωνα εσύ επικεντρώνεσαι 
στο να πραγματοποιήσεις ριζικές, μετα-
μορφωτικές αλλαγές ζωής!   

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αγαπητέ μου Αιγόκερε , για σήμερα Σάβ-
βατο με την Σελήνη να ολοκληρώνει την 
πορεία της στο ζώδιο σου, συναντώντας 
και τον Πλούτωνα εσύ επικεντρώνεσαι 
στο να πραγματοποιήσεις ριζικές, μετα-
μορφωτικές αλλαγές ζωής!  

ΙΧΘΥΕΣ
Αγαπητέ μου Ιχθύ, για σήμερα Σάββατο 
με την Σελήνη να ολοκληρώνει την πο-
ρεία της στο ζώδιο του Αιγόκερω, εσύ 
είσαι πλήρως δοσμένος στα μεγάλα όνει-
ρα και σχέδια που κάνεις για την ζωή και 
το μέλλον σου!

ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Χρυσή ευκαιρία!!
Πωλείται Μονοκατοικία (Ισόγειο και 1ος όρο-
φος)στην χώρα Σαμοθράκης με υπέροχη θέα το 
θρακικό πέλαγος 100 μέτρα από την κεντρική 
πλατεία. Έχει ανακαινιστεί το 2010 , κατάλληλη 
για παραθεριστική κατοικία ή και για εκμετάλλευ-
ση. Αποτελείται από δύο υπνοδωμάτια , σαλόνι, 
κουζίνα και 2 μπάνια. Το συνολικό του εμβαδόν 
είναι 74 τ.μ.

Πλήρως τακτοποιημένο και με ταυτότητα κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τηλέφωνα:6978021200& 6909172502
Τιμή πώλησης  57.000€

ΜΙΑ...ΕΞΥΠΝΗ ΓΝΩΜΗ

Αγγελία Pizza Chef Αλεξανδρούπολη
Η εταιρεία Ισαακίδης Pizza στην Αλεξανδρούπο-
λη αναζητά προσωπικό για να εμπλουτίσει την 
ομάδα της. Αν είσαι Pizza Chef ή έχεις εμπειρία 
από εργασία σε κουζίνες, στείλε μας το βιογρα-
φικό σου και ετοιμάσου να ενταχθείς στην πιο 
νόστιμη ομάδα της πόλης.

Προσφέρονται οι ακόλουθες θέσεις:

1)Pizza Chef
1)Προσωπικό κουζίνας (μάγειρες, βοηθοί)
Επικοινώνησε άμεσα μαζί μας στο 25310-
27572 ή στο johnisaak8@yahoo.gr
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Στεφανίδου Άννα
Σε περιμένουμε!
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Ανέπτυξε μια πρωτοπόρο μέ-
θοδο, τη μοναδική διεθνώς, που 
ανιχνεύει την παγκρεατική βλά-
βη στον διαβήτη και μπορεί να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο κλι-
νικό εργαλείο για την έγκαιρη 
διάγνωση της νόσου, την εξα-
τομικευμένη διαχείρισή της, ακό-
μα και την πρόληψη σε προδια-
βητικούς ασθενείς. Η ABCureD, 
spinoff  του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστήμιου Θράκης, η οποία δη-
μιουργήθηκε πριν από μερικούς 
μήνες στην Αλεξανδρούπολη, 
ώστε να δραστηριοποιηθεί στο 
πεδίο της ανακάλυψης βιοδει-
κτών, έχει ήδη καταθέσει φάκελο 
για την κατοχύρωση της ευρω-
παϊκής και παγκόσμιας πατέντας 
της διαγνωστικής της εξέτασης 
και βρίσκεται στα πρώτα στάδια 
της κλινικής της πιστοποίησης. 
Έχει δε επαφές εντός και εκτός 

συνόρων για την εύρεση χρη-
ματοδότησης, ενώ πριν από λί-
γες ημέρες εντάχθηκε σε μια ευ-
ρωπαϊκή θερμοκοιτίδα μέσω της 
οποίας θα αποκτήσει πρόσβαση 
σε venture capitals.

Με δεδομένο ότι περίπου μι-
σό δισεκατομμύριο άνθρωποι 
πάσχουν από διαβήτη διεθνώς, 
ενώ 1 στους 10 από προδιαβήτη, 
και με τις προβλέψεις για αύξηση 
των αριθμών αυτών τα επόμε-
να χρόνια να είναι απογοητευτι-
κές, η διαγνωστική εξέταση της 
ABCureD έχει ακόμα μεγαλύτε-
ρη αξία, καθώς δεν υπάρχει κάτι 
ανάλογο σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Ο διαβήτης χαρακτηρίζεται από 
δύο βασικές παθολογικές συ-
νιστώσες, που αλληλοεξαρτώ-
νται και εξελίσσονται παράλλη-
λα: η μία, η πλέον κλασική, είναι 
η παγκρεατική βλάβη και η άλλη 

η αντοχή που αναπτύσσουν οι 
περιφερικοί ιστοί στην ινσουλίνη. 
Έτσι, μια εργαστηριακή εξέταση 
που θα αποτυπώνει εγκαίρως 
και με ακρίβεια την έκταση της 
παγκρεατικής βλάβης πριν την 
έναρξη των κλινικών συμπτω-
μάτων θα είναι πολύ χρήσιμη, 
ειδικά με δεδομένο το ότι η επί-
δραση της νόσου στο πάγκρεας 
δεν μπορεί να διαγνωστεί σήμε-
ρα ούτε με βιοψία ούτε με απει-
κονιστική εξέταση.

Πρωτοπορία επί… τρία
Η πρωτοπορία της μεθόδου 

της ABCureD συνίσταται στο ότι 
συνδυάζει για πρώτη φορά τρία 
στοιχεία: την υγρή βιοψία, μια 
ελάχιστα επεμβατική τεχνική η 
οποία εστιάζει στο υλικό που 

απελευθερώνεται από έναν πά-
σχοντα ιστό ή έναν όγκο στο αί-
μα, την αυτοματοποιημένη μηχα-
νική μάθηση και τον συνδυασμό 
ενός πάνελ βιοδεικτών. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για μια εξέταση 
αίματος τα αποτελέσματα της 
οποίας θα εισάγονται σε μια 
εφαρμογή μαζί με άλλα χαρα-
κτηριστικά του ασθενούς και θα 
εξάγεται ένα σκορ που θα αντα-
νακλά την έκταση της παγκρεα-
τικής βλάβης. Με αυτό το σκορ 
στα χέρια του ο γιατρός θα μπο-
ρεί να εμπλουτίσει τη γνώση του 
για τον ασθενή, ώστε να αποφα-
σίσει μια εξατομικευμένη διαχεί-
ριση της περίπτωσής του, ενώ ο 
ασθενής θα ευαισθητοποιείται 
και θα ενεργοποιείται περισσότε-
ρο, βλέποντας έμπρακτα τη βλά-

βη στο πάγκρεάς του.
«Όταν έρχεται ένας διαβητι-

κός με συμπτώματα και γίνεται η 
πρώτη διάγνωση, συνήθως η πα-
γκρεατική βλάβη έχει προχωρή-
σει πολύ. Αν όμως σε ένα άτομο 
υψηλού κινδύνου για διαβήτη εί-
χε προηγηθεί μια τέτοια εξέταση, 
ο γιατρός θα μπορούσε να δώ-
σει εγκαίρως τις σωστές οδηγίες, 
ώστε ακόμα και να προλάβει τη 
νόσο» λέει στη Voria.gr η καθη-
γήτρια Φαρμακολογίας στο Τμή-
μα Ιατρικής του Δημοκρίτειου και 
συνιδρύτρια της ABCureD, Αικα-
τερίνη-Αλεξίου Χατζάκη, η οποία 
τονίζει πως ένα τέτοιο τεστ θα 
μπορούσε να αποτελέσει προ-
ληπτική συστηματική εξέταση για 
τον διαβήτη.

Η επιστημονική προσέγγιση 

της εταιρείας υιοθετεί στοιχεία 
από έρευνες για τον καρκίνο και 
μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλ-
λες ασθένειες. Μάλιστα, η εται-
ρεία, έχοντας ήδη περπατήσει 
στο μονοπάτι της ανακάλυψης 
βιοδεικτών, είναι σε θέση να ανα-
πτύξει για τρίτους βιοδείκτες ως 
υπηρεσία ή να τους προσφέρει 
την τεχνογνωσία της στην υιο-
θέτηση εργαλείων τεχνητής νοη-
μοσύνης στην βιοϊατρική έρευνα 
και να τους εκπαιδεύσει.

Το ερευνητικό πρόγραμμα
Η ABCureD ήταν η φυσική 

εξέλιξη ενός ερευνητικού προ-
γράμματος, του Ερευνώ Καινο-
τομώ, που έτρεξε το Εργαστήριο 
Φαρμακολογίας του Τμήματος 
Ιατρικής του Δημοκρίτειου. Τα 
αποτελέσματα του προγράμμα-
τος έδειξαν πως η ομάδα είχε 
στα χέρια της μια λύση που θα 
μπορούσε να έχει αξία για την 
αγορά, οπότε η δημιουργία του 
τεχνοβλαστού ήταν μονόδρομος, 
ώστε να αναπτυχθεί το προϊόν 
και να αξιοποιηθεί εμπορικά. Μά-
λιστα, στο τέλος του προγράμ-
ματος τον Ιούνιο θα έχει ολο-
κληρωθεί το πρωτότυπο της 
ABCured, ενώ αναμένεται και 
ο νέος κύκλος. Στην καρδιά της 
ABCureD βρίσκονται η Αικατε-
ρίνη Αλεξίου-Χατζάκη, καθηγή-
τρια Φαρμακολογίας στο Τμήμα 
Ιατρικής του Δημοκρίτειου, ο Θε-
όδωρος Κωνσταντινίδης, καθη-
γητής Υγιεινής στο ίδιο τμήμα, ο 
Θεοδόσης Θεοδοσίου, βιολόγος 
με διδακτορικό στη βιοπληροφο-
ρική και η Μαρία Χριστίνα Χειμω-
νίδη, μοριακή βιολόγος.
voria.gr

Μοναδικό διεθνώς τεστ από την 
Αλεξανδρούπολη εντοπίζει την παγκρεατική 
βλάβη στον διαβήτη

Η ABCURED, SPINOFF ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ 
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, 
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ         

Με μισό δις άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη 
διεθνώς, ενώ 1 στους 10 από προδιαβήτη, 
και με τις προβλέψεις για αύξηση των 
αριθμών αυτών τα επόμενα χρόνια να είναι 
απογοητευτικές, η διαγνωστική εξέταση έχει 
ακόμα μεγαλύτερη αξία

Μία ακόμη εκδήλωση του-
ριστικής προβολής της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης διοργανώθηκε την Τρίτη 
17 Ιανουαρίου σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο στη Λευκωσία της Κύ-
πρου, με στόχο την παρουσία-
ση της Περιφέρειας ως ιδανικό 
προορισμό και για τις 4 εποχές 
του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της εν λό-
γω δράσης πραγματοποιήθηκε 
μία σειρά από σημαντικές b2b 
συναντήσεις με εκπροσώπους 
του τουριστικού κλάδου και του 
επιχειρηματικού κόσμου, δημο-
σιογράφους, tour operators αλ-
λά και επαγγελματίες μεγάλων 
ταξιδιωτικών γραφείων της Κυ-
πριακής πρωτεύουσας, οι οποίοι 
γνώρισαν όλα τα μοναδικά χαρα-
κτηριστικά της Περιφέρειας που 
την καθιστούν κορυφαίο προορι-
σμό, στο πλαίσιο της τουριστικής 

καμπάνιας με μήνυμα «Αγκαλιά 
Γεμάτη Ελλάδα».

«Οι προσκεκλημένοι βίω-
σαν μια απολαυστική ταξιδιω-
τική εμπειρία στην Περιφέρεια 
ΑΜΘ ανακαλύπτοντας το φυσι-
κό, πολιτιστικό και ιστορικό πλού-
το του υπέροχου αυτού τόπου. 
Ένα σπάνιο καλειδοσκόπιο από 
θρησκείες, παραδόσεις, γραφι-
κούς οικισμούς, όμορφες πόλεις, 
ανεξάντλητα τοπία και ζεστούς 
ανθρώπους, εντυπωσίασε τους 
συμμετέχοντες των ενημερωτι-
κών συναντήσεων και ανέδειξε 
στο έπακρο τη μοναδική εμπειρία 
μιας Αγκαλιάς γεμάτης Ελλάδα» 
σύμφωνα με τους διοργανωτές 
της καμπάνιας.

Επιλογή χαμηλότερου 
κόστους

Την Περιφέρεια παρουσί-
ασε η Πάττυ Κωνσταντινίδου, 

μέλος της ομάδας τουριστικής 
προβολής της ΠΑΜΘ, η οποία 
υπογράμμισε την συντεταγμένη 
προσπάθεια που γίνεται για την 
τουριστική προβολή της Περιφέ-
ρειας ΑΜΘ στην οποία, όπως ει-
πώθηκε, οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν τις διακοπές 
τους καταβάλλοντας χαμηλότε-
ρο κόστος σε σύγκριση με άλλες 
περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά στη φιλο-
ξενία των κατοίκων της περιοχής 

έκανε ο διευθυντής του Εθνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) 
στην Κύπρο Πέτρος Σαγάνας που 
παρότρυνε τους Κύπριους τουρι-
στικούς πράκτορες να εντάξουν 
την περιοχή αυτή στα πακέτα του 
ερχόμενου καλοκαιριού.

Από την πλευρά του ο επί-
σκοπος Μεσαορίας & πρόεδρος 
Συνοδικού Γραφείου Προσκυνη-
ματικών Περιηγήσεων Εκκλησί-
ας Κύπρου (Θρησκευτικός Του-
ρισμός) κ. Γρηγόριος, μίλησε για 

τον θρησκευτικό τουρισμό που 
μπορεί να προσελκύσει από την 
Κύπρο η περιοχή ενώ παράλληλα 
ανάφερε ότι μπορούν να γίνονται 
και ανταλλαγές με επισκέπτες της 
ΠΑΜΘ προς την Κύπρο.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Τουριστικών Πρακτόρων (ACTA) 
Βασίλης Σταματάρης ανέφερε ότι 
όντως η περιοχή έχει μοναδικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
οι συνάδελφοι του θα την προ-
ωθήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο πρόεδρος του Επιχειρημα-
τικού Συνδέσμου Κύπρου - Ελ-
λάδας Ιωσήφ Ιωσήφ είπε ότι ο 
Σύνδεσμος, ο οποίος εργάζεται 
για την ανάπτυξη των οικονομι-
κών σχέσεων των δύο χωρών θα 
βοηθήσει, ώστε να έρθουν κοντά 
η Κύπρος και η Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης 
ως δύο ακριτικές περιοχές του 
Ελληνισμού.

Ακολούθησε ανοιχτή συζή-
τηση μεταξύ των τουριστικών 
πρακτόρων και των μελών της 
τουριστικής προβολής Πάττυ 
Κωνσταντινίδου και τον υπεύθυ-
νο τουριστικής προβολής Γιώργο 

Σγούρο, οι οποίοι απάντησαν σε 
μια σειρά ερωτήσεων που τους 
απηύθυναν.

Εντυπωσιάστηκαν οι 
τουριστικοί πράκτορες

Οι τουριστικοί πράκτορες που 
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση 
ανέφεραν ότι τους εντυπωσία-
σαν τα πολλά συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα της περιοχής και το 
ερχόμενο καλοκαίρι θα εντάξουν 
οργανωμένες εκδρομές προς την 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη.

Η προωθητική αυτή εκδή-
λωση της ΠΑΜΘ στη Λευκωσία 
αποτελεί μέρος μίας γενικότερης 
τουριστικής στρατηγικής με βασι-
κό όχημα την καμπάνια προβολής 
«Αγκαλιά Γεμάτη Ελλάδα». Κύρια 
στόχευση είναι η Κυπριακή αγο-
ρά να διαμορφώσει μια θετική 
και συνάμα απολύτως αυθεντική 
εικόνα της Περιφέρειας, η οποία 
θα συνδράμει στην ένταξη της 
στους καταλόγους των επαγγελ-
ματιών διαφόρων κατηγοριών 
τουρισμού, αλλά και των μεμο-
νωμένων ταξιδιωτών.

Δυναμική η τουριστική καμπάνια της ΠΑΜΘ στην Κύπρο
Η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 
παρουσιάστηκε ως τουριστικός προορισμός 
τεσσάρων εποχών
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